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 Professores da educação infantil de Cascavel têm “aula prática” no Zoológico Municipal, 
dentro do Projeto Caminho Verde, que busca despertar interesses dos alunos para o 

aprendizado. Os profissionais de educação conheceram de perto os espaços e rotinas com 
os animais que enriquecerão o trabalho desenvolvido em sala de aula e qualificará a aula 

prática que também será realizado com os alunos. l Pág.4 

Serpente ganha 
um “time inteiro” de 
reforços para Série D

l Pág.7

Caminho Verde: Professores 
aprendendo para ensinar 

SEMED
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Ratinho Junior, governador do Paraná

O desejo de possuir
O ser humano precisa de posses. Nós trabalhamos, compra-

mos, queremos ter as nossas coisas. Mas qual é o limite para isso? 
A ambição de possuir é essencial ao ser humano. Nessa aspiração 
encontra-se também a ânsia por tranquilidade. O que esperamos das 
posses que possuímos é não ter mais nenhuma preocupação e poder 
assim abandonar-se tranquilamente a vida. Por isso, de certa forma, no 
desejo de comprar, de conquistar as coisas e dizer: eu quero ter isso 
para depois tranquilizar. No fundo é isso. Porém a experiência mostra 
que as posses também podem nos possuir, que somos possuídos 
pela nossa aspiração a possuir sempre mais. Nossa cobiça por posse 
jamais será satisfeita se nós orientarmos a nossa vida exclusivamente 
para as coisas mundanas, pois por mais posses que tivermos a nossa 
ansiedade mais profunda por tranquilidade e sossego e pela harmonia 
conosco mesmos, não poderá ser satisfeita. 

É por isso que a Bíblia transforma esse instinto apontando-nos 
os bens interiores, como é o caso da pérola preciosa e do tesouro do 
campo. Dentro de nós, dentro de nossa alma podemos encontrar uma 
imensa riqueza. É aí que encontramos Deus e todas as potencialidades 
com que Nos presentou. Somente quando nos voltamos para essa 
riqueza interior é que nossa aspiração pela posse exterior ganhará 
sua devida medida.

Hoje em dia também pode ocorrer uma demonização das posses e 
uma ideologização da pobreza. O que significa isso? Parece que quem tem 
posses está com o demônio e quem é pobre é todo santo. Não é assim. 
Tudo isso não nos ajuda em absolutamente nada. Às vezes a pobreza 
é até confundida com falta de cultura. Quando a pobreza é vista apenas 
como negação da vida é porque ela ainda não é capaz de libertar-nos. 
A verdadeira pobreza sabe lidar com a aspiração pela posse de uma 
maneira bem humana. Ela se permite essa aspiração, porque todos têm 
essa aspiração. Mas sabe relativizá-la. Uma vez que é conhecedora de 
uma riqueza mais profunda, ou seja, estamos dizendo que a aspiração 
pelas posses é boa, porque nos faz andar. Só que nós não podemos 
nos agarrar só a isso. Deus é maior. Deus é melhor. Por isso, conquistar 
sim, mas perceber que há uma força muito mais bonita e mais santa que 
transforma e acalenta o nosso coração.  Somente em vista deste valor 
interior é que seremos capazes de desprender-nos dos bens exteriores e 
libertar-nos da cobiça de querer possuir sempre mais. Pensemos nisso.

Padre Ezequiel Dal Pozzo – www.padreezequiel.com.br

“São investimentos em 
equipamentos, estrutura, 
tecnologia e em centros 

de inteligência que 
colocamos em ação desde 

2019, promovendo uma grande 
reestruturação na área. Tudo 
isso faz com que a 
segurança pública 

funcione no Paraná”

 “E há também muito 
investimento em 
material humano, 

com a reestruturação 
das carreiras policiais, 

a implantação da diária 
extrajornada e do vale-
alimentação, o que 

nunca existiu nas forças 
de segurança do nosso 

Estado”
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JOGAM HOJE               SÉRIE B – 4ª RODADA
19h00 CRB  x  Náutico
19h00 Operário  x  Grêmio
21h00 Guarani  x  Criciúma
21h30 Vasco  x  Ponte Preta

           SÉRIE D – 1ª RODADA
20h00 Azuriz  x  Caxias

              2ª RODADA
21h00 Costa Rica-MS  x  Ação-MT 

      LIBERTADORES – 3ª RODADA
19h00 América-MG  x Tolima
19h00 Fortaleza  x  Alianza Lima
21h00 Cerro Porteño  x  Peñarol
21h00 Colo-Colo  x  River Plate
21h00 Emelec  x  Palmeiras
23h00 The Strongest  x Caracas

             COPA SUL-AMERICANA
19h15 Guaireña  x  9 de outubro
19h15 Cuiabá  x  River Plate-URU
19h15 Melgar  x  Racing
21h30 Antofagasta  x  Atlético-GO
21h30	 Universidad	de	Quito		 x		Banfield

   Loterias
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Lotofácil concurso: 2505

Ponta Grossa - A primeira pas-
sagem do Grêmio por Ponta 
Grossa para um jogo da Série 
B já tem um fator para ser des-
tacado: todos os ingressos 
destinados à torcida visitante 
foram vendidos com mais de 
uma semana de antecedên-
cia. A partir das 19h, o tricolor 
gaúcho encara o Operário em 
uma partida que vale muito 
neste começo de campeonato. 

Após a derrota para o Náu-
tico, o Operário deverá ter alte-
rações em todos os setores. 

O técnico Claudinei Oliveira 
criticou a atuação de alguns 
atletas, apesar de ter mantido 
a escalação nas três partidas 
anteriores. Tomás Bastos e 
Ricardinho devem ganhar 
chances no meio-campo, já 
que Marcelo contraiu uma 
virose.  “Precisamos ter 
um time mais aguerrido, 
até pelas características do 
adversário. Pretendo povoar 
o meio-campo para diminuir 
as chances de criação deles”, 
ressaltou o técnico.

O Grêmio vai contar com 
Rodrigo Ferreira para o lugar 
de Edilson, que sofreu uma 
lesão muscular. Com isso, 
Campaz segue atuando pelo 
lado direito. A mais provável 
escalação para iniciar a par-
tida tem Brenno; Rodrigo Fer-
reira, Geromel, Bruno Alves e 
Nicolas; Villasanti, Lucas Silva 
e Bitello; Campaz, Gabriel Tei-
xeira e Diego Souza.

Pato Branco - Uma partida 
atrasada da primeira rodada 
movimenta o Grupo 8 do Cam-
peonato Brasileiro da Série D 
nesta quarta-feira. O Azuriz 
recebe o Caxias, no Estádio Os 
Pioneiros, em Pato Branco, a 
partir das 20h, e vai em busca 
de recuperação depois da der-
rota no último sábado para o 
São Luiz, em Ijuí.

O resultado interessa muito 
para o FC Cascavel que torce 
por um empate. Caso con-
quiste a vitória, o time gaú-
cho poderá assumir a lide-
rança do grupo e empurrar os 

cascavelenses para a quarta 
colocação. 

NOVIDADE 
Ontem, o FC Cascavel anun-

ciou a contratação do atacante 
Rodrigo Alves, de 26 anos. O 
jogador foi um dos destaques 
do Cianorte na campanha de 
2019, e fez seu último jogo 
em março, ainda pelo time 
do noroeste do estado, pelas 
quartas-de-final do estadual. 
Em 2022, Pelezinho, como é 
conhecido, marcou apenas 
um gol pelo Cianorte, mesmo 
tendo atuado em 12 partidas.  

Ingressos esgotados para Operário e Grêmio
 LUCAS UEBEL 

Grêmio tenta embalar 
sequência positiva

Toledo - Após a realização 
da primeira etapa do Cam-
peonato Paranaense Sub-
19, Série A, chegou a vez das 
equipes que disputam a Série 
B entrarem em quadra. A partir 
da próxima sexta-feira (29), 11 

equipes, seis pelo naipe femi-
nino e cinco pelo masculino, se 
reúnem em Toledo em busca 
dos primeiros pontos visando 
o acesso à primeira divisão da 
categoria. As partidas serão 
realizadas até domingo (01) no 

 Cascavel – A canoagem 
cascavelense está de malas 
prontas para a Copa Brasil 
de Canoagem Velocidade 
que será realizada a par-
tir de quinta-feira em Capi-
tólio (MG). Pelo menos 15 
atletas do Clube de Regatas 
Cascavel embarcam para 

as disputas nas categorias 
infantil, menor, cadete, junior 
e sênior, nos naipes femi-
nino e masculino. A expecta-
tiva maior fica por conta dos 
jovens canoístas da escolinha 
do Clube, que podem vestir 
a camisa da equipe pela pri-
meira vez em uma competição. 

Cascavel - A estrutura do Cen-
tro Nacional de Atletismo vai 
confirmando Cascavel como 
uma das principais praças 
esportivas para a modalidade. 
Além da qualidade da pista e 
das instalações, o espaço des-
tinado como alojamento tam-
bém colabora para que equipes 
de diversas regiões participem 
das competições. Ontem, em 

uma reunião em Curitiba, mais 
uma competição internacional 
foi confirmada para a cidade. 
O Campeonato Sul-Ameri-
cano de Atletismo está pre-
visto para os dias 28 e 29 de 
setembro e reunirá atletas da 
categoria sub-23. No começo 
do mesmo mês, o CNTA rece-
berá uma das etapas do Cam-
peonato Paranaense. 

Ginásio Hugo Zeni e no Ginásio 
da Unipar Campus II.

Participam do naipe femi-
nino, AABB Cascavel, Associa-
ção Atlética Londrina, PM São 
Miguel do Iguaçu, Acel/Chopin-
zinho, AVP Palmasnet/Sudati/
PM Palmas e Guarapuava/Col. 
Santa Teresinha. Pelo mas-
culino, além dos donos da 
casa, PM Toledo/Prati Dona-
duzi/Avotol, a disputa será 
entre AVP Palmasnet/Sudati/
PM Palmas, Nelp Paranaguá, 
Pato Vôlei e PM São Miguel do 
Iguaçu.

Toledo sediará Paranaense de Vôlei

Canoagem embarca para Copa Brasil

Cascavel sediará 
Sul-Americano de Atletismo

Grupo do FCC tem jogo hoje
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A Transitar continua realizando 
alterações no trânsito no centro da 
cidade com objetivo de melhorar a 
fluidez e reduzir os conflitos ocor-
ridos entre motoristas e pedestre. 
Duas mudanças foram concluídas 
recentemente, mas tem mais pre-
vistas no cronograma da compa-
nhia para os próximos dias em 
outros cruzamentos.  

Uma das mudanças que já está 
finalizada é no cruzamento das 
Ruas São Paulo e Eduardo Tadeu 
Milani, nas proximidades do Res-
taurante Popular e da Escola Muni-
cipal Gládis Maria Tibola. A nova 
sinalização conta com tachões e 
faixas de estímulo à redução de 
velocidade, além de sinalização 
vertical de orientação de atenção 
à travessia de pedestres. No local 
foram identificados vários “confli-
tos de trânsito”. 

De acordo com a presidente 
da Transitar, Simoni Soares, para 
auxiliar os condutores, algumas 
ações de orientação estão sendo 
realizadas no local, nos horários de 
pico, ações educativas e de fiscali-
zação, principalmente em relação 
aos motoristas que não respeitam 
a faixa de pedestres.

A partir dessa nova sinalização, 
ficou livre a conversão à direita 
para quem está trafegando na 
Rua Eduardo Tadeu Melani e pre-
tende acessar a Rua São Paulo, 
sendo que o acesso da faixa à 
direita será exclusivo para esse 
acesso. Já a faixa à esquerda 
será exclusiva para quem pretende 
continuar o trajeto pela Eduardo 
Tadeu Milani, que segue em sen-
tido único até a Rua Maranhão. A 
parada permanece obrigatória na 
faixa à esquerda.

“Talonário eletrônico”
A Transitar recebeu doação da Receita Federal que possibilitará acelerar mais 
uma etapa de modernização da autarquia de trânsito de Cascavel. São 22 apa-
relhos celulares (smartphones) que serão destinados à implantação do taloná-

rio eletrônico e serviços de atendimento do Departamento de Trânsito, uma 
nova ferramenta para aprimorar a prestação dos serviços.

“Esses aparelhos contribuirão significativamente para a concretização do nosso 
planejamento que visa ao aprimoramento tecnológico das atividades de fisca-
lização de trânsito, que também tem o objetivo de apoio a outros órgãos de 

segurança pública, além da economia com a otimização dos recursos humanos 
disponíveis para a prestação dos serviços e redução de falhas na lavratura dos 

autos de infração”, explica a presidente da Transitar, Simoni Soares.

Transitar faz mudanças para 
melhorar fluidez no trânsito

MUDANÇAS na sinalização das vias buscam reduzir velocidade e conflitos de trânsito

FAIXA AVANÇADA 
Outra mudança está sendo fina-

lizada na Rua Santa Catarina com 
a Carlos de Carvalho, a implanta-
ção de uma faixa avançada que 
muda o fluxo no local. Esta mesma 
faixa foi implantada em novembro 
do ano passado como projeto 
piloto e a companhia de trânsito 
avaliou os resultados positivos, 
por isso, está colocando nesse 
cruzamento. O mesmo modelo 
também será implantado na Santa 
Catarina com a Sete de Setembro 
e depois na Duque de Caxias com 
a Rio de Janeiro.

Segundo Simoni Soares, essa 

proposta de organização do trân-
sito foi inspirada em estudos de 
engenharia após visitas às “ruas 
acalmadas” em Maringá, aonde 
vias com mão única e excesso de 
velocidade passaram a ter fluidez 
e organização, com segurança tam-
bém para pedestres. A faixa avan-
çada não deve ser confundida com 
rotatória, já que ela dá preferência 
para quem transita numa das vias, 
estreitando a passagem em uma 
pista, obrigando à redução de velo-
cidade; na via de parada obrigató-
ria oferece avanço estendido até o 
meio da pista, medida que garante 
a visibilidade para cruzar.

A
S

S
E
S

S
O

R
IA

 T
R

A
N

S
IT

A
R



04 LOCAL CASCAVEL, 27 DE ABRIL DE 2022

“A criança aprende mais quando 
lhe é apresentado o conteúdo de 
forma que desperte interesses e 
motivos para interagir com os ele-
mentos da cultura”. Com estas 
palavras, a coordenadora pedagó-
gica da Divisão de Educação Infan-
til da Semed, Monica Zelinski Beal, 
explica a importância do Projeto 
Caminho Verde, que busca des-
pertar interesses e motivos para 
aprender, por meio de uma expe-
riência de estudo de campo para 
aluno do Infantil IV da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Cascavel.

Monica explica que “para a efeti-
vação desse projeto, ocorreu a for-
mação para professores regentes e 
coordenadores pedagógicos, sendo 
um momento muito importante de 
reflexão da teoria explorada em 
sala de aula, aliado ao trabalho 
prático que ocorrerá no espaço do 
Zoológico Danilo Galafassi”.

A formação aconteceu justa-
mente no zoológico municipal, a 
partir de uma parceria das secre-
tarias municipais de Educação e 
de Meio Ambiente. Os profissio-
nais de educação puderam obter 
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Professores de Educação Infantil 
têm ‘aula prática’ no Zoológico

Professores tiveram aula prática no Zoo Municipal, dentro do Projeto Caminho Verde

SEMED

experiências que enriquecerão 
o trabalho desenvolvido em sala 
de aula e qualificará o estudo de 
campo que será realizado pelos 
alunos. A coordenadora pedagógica 
do Cmei Criança Feliz, Camila Apa-
recida Aquino, disse que a formação 
foi bastante esclarecedora para ela 
e para os professores da unidade. 
“As professoras de educação infantil 
que participaram relatam que para a 
prática pedagógica na formação foi 
de grande valia e que por meio dela 
puderam acompanhar o processo 
que ocorre no interior do Zoológico, 
compreendendo a organização e 
possibilitando novas abordagens 

de trabalho com os alunos”.
Para a bióloga Vanilce Pereira 

de Oliveira, coordenadora do Pro-
grama de Educação Ambiental do 
Zoológico Municipal de Cascavel, 
o trabalho com os professores foi 
“extremamente rico”. “Esta forma-
ção aqui no nosso espaço e no 
local em que as aulas de campo 
ocorrerão, possibilitou aos profes-
sores terem um acesso maior às 
informações mais relevantes para 
o desenvolvimento das aulas, per-
mitindo tirar suas dúvidas direta-
mente com a equipe técnica do 
Zoo, além de conhecerem melhor 
todos os espaços”. 
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Produtos oriundos de pesquisas 
realizadas na Unioeste (Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná) 
estão concorrendo em duas catego-
rias ao 2º Prêmio em Inovação Aquí-
cola, no evento Aquishow Brasil que 
ocorrerá em São José dos Campos, 
no estado de São Paulo, entre 24 e 
27 de maio. Os dois cases que estão 
concorrendo ao prêmio são frutos de 
projetos de pesquisa da doutoranda 
em Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel do campus de Marechal Cândido 
Rondon, Ana Maria da Silva. 

Na categoria “Beneficiamento 
e Produto Final”, o estudo “Enlata-
mento de pescados cultivados em 
águas interiores” está na disputa; 
já na categoria “Academia”, quem 
está concorrendo é o “Sorvete à 

Base de Pescados”, apresentado 
pela pesquisadora no estande da 
Unioeste no Show Rural Coopavel.

Após receber a notícia de que os 
trabalhos chegaram na fase final do 
prêmio, a pesquisadora disse que 
recebeu com a surpresa a notícia. 
“Estou muito feliz, pois é uma luta e 
um trabalho de 13 anos finalmente 
sendo reconhecido”, contou emocio-
nada.  Além disso, ela agradeceu ao 
apoio dado pelos parceiros da pós-
-graduação e dos grupos de pesquisa 
que participaram da construção e 
execução dos projetos.

A votação para decidir o vence-
dor em todas as categorias está 
aberta e todos podem votar. O link 
para votação é o https://aquisho-
wbrasil.com.br/premio-inovacao/.

Pesquisas da Unioeste em Aquicultura 
disputam prêmio no Aquishow Brasil

UNIOESTE

AQUISHOW
Em sua 11ªº edição, a Aquishow 

Brasil é um evento da Aquicultura 
Nacional que reúne todos os elos 
da cadeia produtiva do setor para 
discutir os mais diversos assuntos 
ligados a ele, com o objetivo de 
aperfeiçoar práticas de produção 
e seu desenvolvimento. 

A COPEL
INFORMA:
A Agência Nacional de Energia Elétrica cancelou a cobrança 
da bandeira de escassez hídrica, o que reduzirá o valor
das contas de luz em cerca de 20%.
No Paraná, famílias inscritas na Tarifa Social que consomem até 150 kWh por mês 

têm a conta paga pelo Programa Energia Solidária do Governo do Estado.

É a força que muita gente esperava para poder seguir em frente.

copel.com
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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
Tudo indica que irá começar o dia com muita sorte e podem pintar opor-
tunidades excelentes. Amém! Você conta também com disposição, oti-
mismo e humor, o que favorece seus relacionamentos. Pra deixar tudo 
ainda mais maravilhoso, deve ter facilidade pra expressar o que sente.

Há sinal de sucesso no emprego, com destaque pra quem atua na área 
da comunicação, secretariado, medicina, nutrição, comércio, ensino 
ou advocacia. Tudo indica que será bem fácil resolver os pepinos. Se 
trabalha de casa, as tarefas devem fluir numa boa já que contará com 
organização e conforto.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
tudo indica que fará bons contatos profissionais e conseguirá consolidar 
parcerias. E essas associações prometem ser vantajosas. Nos estudos, 
sobretudo de faculdade, seu signo conta com uma enorme capacidade 
de expor ideias, discursar e convencer. À tarde, você tende a se dedicar 
mais aos seus relacionamentos.

O trabalho está em foco e promete ser um sucesso hoje. É que o seu 
jeito mais delicado e sensível de se comunicar deve fazer sucesso, 
sobretudo se faz atendimento ao público. De quebra, seu signo tende 
a se preocupar e cuidar mais do corpo. Mantenha uma boa dispensa 
em casa com alimentos saudáveis.

A sorte tende a soprar na sua direção. Seu lado simpático deve estar de 
plantão e deixar as pessoas confortáveis perto de você, o que estimula 
as suas relações pessoais e profissionais. Tudo indica que seus con-
tatos e associações serão um arraso, com ótimas trocas e conversas.

Câncer 21/06 a 21/07
Os astros despejam energias positivas no seu dia, coleguinha de 
Câncer. Novas experiências, assuntos diferentes, estudos, viagem... 
enfim, tudo o que puder abrir os seus horizontes deve trazer sorte e 
sucesso. Seu jeito sociável, comunicativo e sensível promete crescer. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Na carreira, o cenário é perfeito sem defeitos. A vontade de subir e 
ganhar uma boa reputação promete aumentar. E os astros anunciam 
sucesso! Tudo indica que terá oportunidades de crescer e ter estabi-
lidade. Sua curiosidade e poder de comunicação estão muito on e te 
ajudam a brilhar.

Touro 21/04 a 20/05
A energia da manhã deve deixar o seu signo aberto a novos contatos 
e amizades. Pode ajudar um amigo ou colega de trabalho e receber 
uma mãozinha também, como dizem, uma mão lava a outra. Plano ou 
sonho grandioso tem chance de virar realidade.

O desejo de conquistar segurança e conforto tem tudo pra crescer. 
E aí você tende a usar a cabeça pra pensar em formas diferentes de 
atrair dinheiro. De quebra, sua boa lábia ganha destaque e tudo indica 
que saberá vender seu peixe. Atividade que faz em casa tem tudo pra 
crescer e render bons lucros. 

Os planetas destacam o seu poder de comunicação logo de manhã. 
Além de contar com imaginação fértil e boas ideias, deve ter mais 
facilidade pra se expressar. Seu otimismo também promete bombar e te 
ajudar a fazer ótimos contatos. Há chance até de dominar as conversas.

Uma vibe transformadora deve dominar seu dia e beneficiar a sua car-
reira, que têm tudo pra prosperar. Há sinal até de herança. Tudo indica 
que seu signo estará mais sociável e comunicativo, exibindo sabedoria 
e habilidade pra fazer ótimos contatos profissionais. É possível que se 
ligue às finanças e tenha sucesso.

Tudo indica que se afastar dos colegas e trabalhar só, se possível, 
devem ser mais produtivos no início do dia. Procure fazer suas tarefas 
com calma. Com o mozão, a espontaneidade e criatividade prome-
tem rolar soltas nos momentos a dois. Se estiver só, tem tudo pra se 
empolgar e se atirar nessa conquista.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

NCU
FLUMINENSE

RINOCERONTE
CIACYONA
HATIOGATF
AADNBIT
DEDETIZADO

RETROGRADOS
FELEREFA
IODOOVNI
LEGURPGI

VIPINOVOU
AERAFWRAP

AÇÃOBOREAL
TÃOSOBALDE

OAVEIALOTA

Nascido 
no Estado 
do Rio de
Janeiro

Região da
vértebra

atlas
(Anat.)

Paquider-
me amea-
çado de
extinção

Febre (?),
virose que

afeta o
gado

Funda-
mento
da luta
política

(?) Ma-
galhães,

atriz
brasileira

Técnica de
meditação
oriental

Parceiro de
Vinicius

em "Con-
solação"

Chapéu,
em inglês 

De pro-
pósito; 

intencio-
nalmente

Abreviatu-
ra do Livro
de Tiago
(Bíblia)

Unidade
mínima 
da Infor-
mática

Aplicado
inseticida

(no
recinto)

Diz-se de
indivíduos
avessos ao
progresso

(?) Cid,
herói da
Recon-
quista

Substân-
cia que
previne 
o bócio

Suposto
meio de

transporte
dos Greys

Verifica 
a preci-
são de

(balança)

Sala (?),
recinto de 
aeroportos

Conceito
expresso 

pelo verbo

Dimensão
medida

em metro
quadrado 

Embru-
lhar, em
inglês

Aurora (?),
fenômeno
óptico do

Ártico

Forma
reforça-
da de

"somente"

Semente
nutritiva
servida a
anêmicos

Local de
revenda do
pescado

Introduziu
reformas

Flor
decorativa

Índice de
preços 

Utensílio
do pintor

Besunto; engorduro
Emprego da ex-

pressão "coração
de pedra" (Gram.)

A mais importante di-
versão de Roma (Ant.)

Cantora irlandesa 
de new age

"Amigo" do
esfregão
O "sim"
lacônico

Que diz a
verdade
O atual
"blush"

Amansa-
dor de ca-
valos em
fazendas

Anel, em inglês 

Horror mórbido 
às montanhas

Tecido
grosso de
algodão

Formulário de ins-
crição em
partidos
políticos

Agência
que co-

ordenou a
operação
Neptune

Spear, que
matou Bin

Laden
2/el. 3/bit — hat — igp. 4/enya — ring — wrap. 6/adrede.
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Quando o FC Cascavel foi eli-
minado da Copa do Brasil pelo 
Tocantinópolis e quatro dias 
depois se despediu do Campeo-
nato Paranaense após perder para 
o Maringá, ambas as derrotas na 
metade do mês de março, o presi-
dente do clube, Valdinei Silva, disse 
que faria mudanças no elenco. Na 
visão do presidente e de grande 
parte da torcida, o time tinha con-
dições de avançar nas duas com-
petições, o que não ocorreu. Desde 
então, para dar uma resposta aos 
torcedores e melhorar o plantel, 
a diretoria dispensou jogadores e 
contratou reforços. 

Entre as saídas, nove jogado-
res que iniciaram a temporada 
não fazem mais parte do grupo 
aurinegro: o goleiro Fabrício Tor-
res, os zagueiros Felipe e Lucas, 
os meias Willyan Sotto e Alex 
Nemetz, e os atacantes Vinícius 
Balotelli, Paulinho, Carlos Henrique 
e Núbio Flávio. Por outro lado, 11 
novos jogadores foram anunciados 
oficialmente, ou seja, “um time” 
inteiro chegou ao clube. Chegaram 
o goleiro André Luiz, os zagueiros 
Itallo, Fernando e Jacy, o lateral-di-
reito Michel, o meia Tiago Luís, e 
os atacantes Lucas Coelho, Lucas 

“PELEZINHO” foi o 11º reforço anunciado pelo Cascavel para a disputa da Série D

Com Pelezinho, Cascavel chega a 
“um time” de reforços em 2022

Batatinha, Felipe Micael, Alencar 
Cavani e Rodrigo Alves “Pelezinho”. 

O último da lista, apelidado 
como “Pelezinho”, foi anunciado 
ontem (26) pela diretoria. O atleta 
de 26 anos estava no Cianorte e 
foi comprado pela Serpente com 
contrato de duas temporadas. Ele 
é o segundo jogador da história 
do clube a ser adquirido em uma 
transação financeira. No ano pas-
sado, o volante Gama foi o primeiro 
jogador a ser comprado pelo Cas-
cavel em sua história de 14 anos. 
“O apelido de ‘Pelezinho’ vem 
desde criança, quando eu jogava 
bola lá em Assaí. Aí ficou durante 
a minha carreira toda”, explicou o 
novo reforço.

SÉRIE D 
Com esse “time de reforços”, 

o Cascavel entra em campo no 
próximo domingo (1º), às 16h, no 
Estádio Olímpico Regional. A Ser-
pente Aurinegra recebe o São Lui-
z-RS, em jogo válido pela terceira 
rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série D. O Cascavel está no 
grupo 8 e ocupa a terceira coloca-
ção, com 4 pontos em dois jogos. 
A partida será um confronto direto 
pelas primeiras posições, tendo 
em vista que o time gaúcho tem 
a mesma pontuação da serpente, 
mas está à frente nos critérios de 
desempate. O líder do grupo é o 
Aimoré, que venceu os dois primei-
ros jogos e soma seis pontos. 

FOTOS: DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL
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