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 Em meio a muita discussão e até questionamentos sobre a falta de regulamentação 
nacional e de estrutura para controle, a Câmara de Cascavel aprovou projeto de lei que 

permite a prática de homeschooling, a educação domiciliar. A proposta segue agora para 
sanção do prefeito Leonaldo Paranhos. l Pág. 3

Câmara aprova projeto que 
autoriza o ensino em casa

Sanepar anuncia reajuste de 9,62% nas 
contas de água e esgoto a partir de outubro
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Até que enfim: Cascavel estreia hoje, 
fora de casa, na Série Ouro de Futsal
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Mais segurança
Após o ataque de um tarado na  

segunda-feira, a Câmara de Vereadores 
aprovou ontem indicação solicitando 
ao Município mais segurança no Lago 
Municipal de Cascavel, inclusive com 

reforço da Polícia Militar. 
l Pág. 12
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‘‘O líder e os jargões corporativos 

Você precisa dar o sangue pela empresa!!! Você tem que ter sangue 
nos olhos e faca nos dentes!!! Esses são jargões corporativos conside-
rados negativos e ultrapassados, mas, infelizmente, ainda estão sendo 
usados por muitos líderes que o fazem para incentivar a aderência à 
cultura da empresa e/ou como uma forma persuasiva de comunicação 
e poder para conseguir o cumprimento das atividades e metas impostas 
pela organização.

Os jargões corporativos servem para ajudar na comunicação dos líde-
res com sua equipe, porém é preciso ter cuidado na escolha das palavras 
ou frases de efeito e também na quantidade de vezes que são utilizadas, 
pois elas podem ser percebidas como ultrapassadas e negativas e acabam 
gerando um efeito contrário do esperado.

O trabalho precisa ser visto como algo positivo, que agrega valor, 
que contribui para o bem comum, porém, como isso é possível, se alguns 
líderes ainda insistem em usar esses jargões que remetem ao sofrimento, 
à batalha, à guerra? O trabalho fica sendo percebido pelos trabalhadores 
como uma relação de perde x ganha, ou seja, são eles que precisam 
perder (sofrer-sangue nos olhos, dar o sangue) para a empresa ganhar.

Portanto, é necessário rever a forma de comunicação por meio de 
jargões, pois os trabalhadores precisam perceber o trabalho como uma 
relação de ganha x ganha, em que tanto eles quanto a organização tenham 
sucesso com os resultados de suas atividades. Quando isso acontece, a 
equipe toda se torna mais comprometida, produtiva, participativa, e o líder 
consegue obter uma liderança muito mais consistente.

Obviamente que, para a atuação eficaz do líder, existem muitos 
aspectos que devem ser levados em consideração, pois é uma função 
extremamente complexa, e o uso de jargões corporativos é um desses 
detalhes importantes no meio de tantos pontos relevantes para o exercício 
da liderança.

Assim, destaco alguns jargões modernos que possuem efeito posi-
tivo no engajamento da equipe: brilho nos olhos, agregar valor, está no 
nosso DNA, atuamos com sinergia, temos know how, nossa expertise, 
fazer networking, empoderamento, brainstorming, follow up, inovação 
disruptiva. Entretanto, é muito importante que o líder deixe claro para os 
seus liderados o que significa cada um desses jargões no contexto em que 
atuam, para não correr o risco de a equipe interpretá-los de forma incorreta.

Cabe ao líder adotar e criar significados positivos aos membros da 
organização por meio dos jargões que utiliza, que ao serem compartilhados 
acabam sendo incorporados aos valores e a cultura da empresa. 

  
Marisol de Fátima é professora e palestrante, mestre em Administração
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 “A bola 
agora está 
com o 

Parlamento”.

Presidente Jair Bolsonaro, 
no lançamento do programa 
Casa Verde e Amarela, que 

substitui o Minha Casa, 
Minha Vida. “O nosso 

Parlamento agora recebe 
essa medida e, se for o caso, 

fará aperfeiçoamentos”. 
O programa prevê juros 
menores, de 4,5% para a 

região Sul do País.

Quarta-feira, 26/8/20208 O Paraná
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Extraordinárias
O presidente da Câmara, Alécio Espínola, convocou os 

vereadores para duas sessões extraordinárias nesta quinta-
feira (27), a partir das 14h30, para votarem o Projeto de Lei 
90/2020, que estabelece como órgão executivo municipal de 

trânsito a Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito 
e Cidadania), cria o Fundo Municipal de Trânsito, cria a Jari (Junta 

Administrativa de Recursos de Infrações) e estabelece o EstaR 
(Estacionamento Regulamentado). Alécio liberou os vereadores 

de escolherem a participação presencial ou remota.

Fechem as torneiras
A Sanepar comunicou ontem seus acionistas que vai reajustar 

as tarifas de água e esgoto em 9,62% a partir de 31 de 
outubro. O reajuste foi aprovado pelo conselho diretor da 

Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
do Paraná), que informou que “eventuais perdas de receita 

decorrentes da não aplicação do índice na data-base poderão 
ser objeto de análise quando do início do processo de revisão 
tarifária, previsto para o ano de 2021”. O último reajuste foi 

aplicado ano passado, de 12,3%.

Liberdade de 
imprensa
Após autorizar o ingresso 
dos jornalistas no auditório, 
durante a sessão de ontem, 
Alécio enalteceu o trabalho 
da imprensa, ao citar as 
constantes críticas do 
presidente Jair Bolsonaro: “A 
imprensa é imprescindível 
ao desenvolvimento do 
nosso país”.

Fura fila
O vereador Fernando 
Hallberg protocolou 
requerimento para saber 
do Município informações a 
respeito da fila de cirurgias 
eletivas, e quantas foram 
realizadas em Cascavel. Ele 
quer tentar entender se (e 
como) é possível furar fila, 
lembrando do episódio da 
semana passada, no qual 
um ex-assessor parlamentar 
foi preso ao pedir dinheiro a 
uma paciente do SUS. 

Novo trevo
O diretor-superintendente 
da Ecocataratas, Sílvio 
Caldas, vai participar como 

convidado especial da reunião 
empresarial on-line da Acic da 
noite desta quinta-feira (27). A 
intenção é que ele dê detalhes 
do cronograma de obras de 
reestruturação do trevo e 
detalhe os trabalhos previstos 
e a estimativa de tempo para 
conclusão. Há uma semana 
e meia o governador Ratinho 
Junior esteve em Cascavel para 
assinar a ordem de serviço, 
contudo, a “mão na massa” deve 
começar mesmo só em outubro. 
Como o encontro é virtual, será 
possível acompanhar a reunião 
pelo perfil da Acic no Instagram e 
no Facebook.

Desapropriações
Um (nada pequeno) detalhe 
que vem sendo tratado 
sem muita publicidade é a 
desapropriação de quatro 
áreas que serão afetadas com 
o novo traçado. A reportagem 
tenta descobrir a quem as 
áreas pertencem e quais os 
valores na mesa, mas ainda 
não chegou às informações. 
A única garantia é de que 
esse assunto não vai travar as 
obras (que só podem começar 
depois de resolvido).

Após muita discussão, 
com direito a pareceres 
contrários e favoráveis, 
a Câmara de Cascavel 
aprovou ontem o projeto 
de lei que permite a prá-
tica do homeschooling, 
a educação domiciliar. 
Duas emendas e uma 
subemenda foram apro-
vadas em conjunto com 
a proposição. A delibera-
ção dessa terça terminou 
com o mesmo placar da 
anterior: 13 votos favorá-
veis à educação domiciliar 
e sete contrários.

De autoria do vereador 
Olavo Santos, a medida 
prevê que os pais e os 
responsáveis escolham se 
querem matricular as crian-
ças e os adolescentes em 
uma escola ou se preferem 
ensiná-los em casa. 

Segundo Santos, aproxi-
madamente 200 famílias 
em Cascavel já adotaram 
o homeschooling e, por 
isso, era preciso criar 
uma legislação municipal 
sobre o tema, uma vez 
que não existe regula-
mentação nem em âmbito 
federal nem estadual. 

O texto agora segue 
para sanção ou veto do 
prefeito Leonaldo Para-
nhos. Se sancionada, o 
Município terá 30 dias 
a par tir da publicação 
da lei para regulamen-
tar como será feito o 

acompanhamento dos alunos.

COMO SERÁ
Com as emendas, ficam 

mais claras as definições de 
educação domiciliar como 
uma modalidade de educa-
ção disponível no Município, 
opção exclusiva dos pais ou 
representantes legais dos 
estudantes que deverão 
efetuar a matrícula formal-
mente no poder público.

Deve ser disponibilizada 
pela instituição creden-
ciada e autorizada pelo 
Município uma plataforma 
virtual pela qual será emi-
tido CED (Cer tificado de 
Educação Domiciliar) e 
feita a avaliação dos alu-
nos. O registro será reno-
vado anualmente com a 
inclusão de plano pedagó-
gico individual correspon-
dente ao ano letivo.

COMO VOTARAM
Votaram favoravelmente 

os vereadores Aldonir 
Cabral, Celso Dal Molin, 
Jorge Bocasanta, Jaime 
Vasatta, Josué de Souza, 
Mauro Seibert, Nadir Lovera, 
Olavo Santos, Rober to 
Parra, policial Madril, Rafael 
Brugnerotto, Romulo Quin-
tino e Valdecir Alcântara. 

Votaram contra Carlinhos 
Oliveira, Fernando Hallberg, 
Sidnei Mazutti, Misael 
Junior, Paulo Porto, Pedro 
Sampaio e Serginho Ribeiro.

Câmara aprova educação
domiciliar em Cascavel 

PAIS favoráveis à medida acompanharam a sessão
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O governo do Paraná dá prossegui-
mento à estratégia de renovação da 
frota das forças de Segurança Pública 
do Estado. O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior entregou nessa terça-
-feira (25) 110 novas viaturas que vão 
atender a Polícia Civil. A meta é chegar 
a 2022 com 80% da frota renovada.

O pacote inclui 109 veículos desca-
racterizados, entre carros e caminhone-
tes, que vão reforçar o trabalho de inves-
tigação da instituição e o atendimento 
de ocorrências. A corporação recebeu, 
ainda, um caminhão adaptado com 
simulador de tiros para ajudar no treina-
mento dos policiais, especialmente nas 
cidades do Interior. O investimento por 
parte do governo do Estado em parceria 
com o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública foi de R$ 12,6 milhões.

“Uma polícia bem treinada e bem 

Governo entrega 110 novas 
viaturas para a Polícia Civil

SIMULADOR de tiros é avaliado em mais de 
R$ 2,4 milhões

É ASSIM QUE O PARANÁ AVANÇA.

RECORDES 
DO CAMPO AO PORTO.

Apesar do coronavírus, o Paraná bateu recordes de produção com o agronegócio. 
De transporte com a Ferroeste. E movimentação na Portos do Paraná. 
Recordes que devem ser batidos mais uma vez com as novas ações do Governo.
Saiba mais em www.pr.gov.br

RECORDES:

NOVOS INVESTIMENTOS:

Agronegócio: +28%

R$ 460 milhões em crédito
para pequenos e médios produtores

Privatização da Ferroeste
para mais crescimento

Obras nos Portos:
R$ 609 milhões

Ferroeste: +128% Porto de Paranaguá: +44%

equipada representa mais segurança 
para a população. Há dois anos que a 
Polícia Civil vem fazendo um trabalho 
primoroso, colaborando com a redução 
significativa dos índices de criminalidade 
no Paraná”, destacou Ratinho Junior.

Ele lembrou que o Paraná registrou 
em 2019 o menor número de homi-
cídios dolosos dos últimos 13 anos. 
Foram 175 mortes a menos de janeiro 
a dezembro do ano passado, totali-
zando 1.780 homicídios. 

O delegado-geral da Polícia Civil, Silvio 
Jacob Rockembach, destacou o caminhão 
simulador de tiros, no valor de mais de 
R$ 2,4 milhões. A intenção é fazer com 
que a estrutura fique à disposição dos 
policiais do interior do Estado, facilitando 
o acesso aos treinamentos. “O policial 
do interior sempre teve dificuldade de 
se deslocar para a capital por uma série 

de motivos. Além disso, a capacitação 
sempre foi centralizada em Curitiba. 
Queremos que esse caminhão percorra 
as cidades e só venha para a capital 
trocar os pneus quando precisar”, disse.

Neste ano, 741 novas viaturas foram 
incorporadas à frota, incluindo a entrega 
de ontem, totalizando R$ 108,2 milhões 
de investimentos. A meta é entregar 
1.450 viaturas neste ano.
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Empoderamento 
e inclusão social

 “Protagonismo Empodera e Concretiza 
a Inclusão Social”. Este é o tema da Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla deste ano, que vai de 21 a 
28 de agosto. A Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais no Paraná) de Cas-
cavel também realiza algumas atividades 
referentes ao tema, muitas on-line. 

Relatos, vídeos e depoimentos estão 
sendo publicados no site e nas redes 
sociais da entidade.

A diretora pedagógica da Apae de Cas-
cavel, Jane Maria Muller, destaca que o 
objetivo da Semana Nacional é desper-
tar ações e atitudes envolvendo família, 
sociedade e Estado. “A Apae de Casca-
vel atende 460 alunos diagnosticados 
com deficiências intelectual, múltiplas 
e síndrome. A finalidade dessa semana, 
em especial, é estimular as discussões 

Avanços
Os relatos de familiares sobre inclu-
são, acompanhamento e evolução são 
muitos e em várias etapas de ensino. Um 
deles é de Fábio Augusto Chimin, pai de 
Guilherme, de dez anos. O menino foi 
diagnosticado com autismo e estuda na 
Apae há seis anos. “Desde o diagnóstico, 
ele começou a ser atendido pela Apae 
Cascavel. Era uma criança sem con-
tato visual, agitado, com sensibilidade 
sensorial, hipersensibilidade sonora. 
Não conseguia nem abraçar meu próprio 
filho. Em 2016, matriculamos o Guilherme 
em uma escola da cidade, buscando a 
inclusão, o que foi difícil e desafiador. Com 
várias dificuldades nesse processo, fomos 
encaminhados mais uma vez para a Apae, 
onde ele começou a frequentar as  salas 
adaptadas com apoio pedagógico, rotina 
e, aos poucos, foi apresentando melho-
ras. Depois de quase dois anos na Apae, 
ele estava apto para iniciar o processo de 
inclusão em uma escola  municipal”.

Videoconferências Apae
A Federação das Apaes realiza durante a semana videocon-

ferências sobre o tema da campanha deste ano, disponíveis na 
aba do evento no site apaepr.org.br.

na sociedade e tratar da inclusão. Que-
remos promover o debate e combater o 
preconceito”, explica.

Um dos objetivos do trabalho realizado 
na Apae é fazer com que os alunos tenham 
autonomia: “Entre as atividades, temos a 
unidade de formação inicial, preparando 
alunos para desenvolver condições para o 
mercado de trabalho. Temos 45 ex-alunos 
desenvolvendo atividades em supermer-
cados e outras empresas”, relata a coorde-
nadora da Educação de Jovens e Adultos, 
Maria de Fátima Ekstein.
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 Atenção produtor rural! Está na 
hora de realizar o controle de uma 
praga conhecida na cidade e na 
zona rural: a formiga cor tadeira. 
A reprodução, ou revoada, ocorre 
entre os meses de setembro e 
outubro, quando deve ser iniciado 
o manejo correto, estendido até 
abril ou maio.

Muitas vezes, o produtor rural 
nem vê o estrago em andamento. 
Em frutíferas, a desfolha causa 
diversos problemas. Já nas horta-
liças, a formiga causa uma perda 
muito grande, principalmente na 
fase de plantio. No entanto, o prin-
cipal alvo são as pastagens, onde 
o dano pode chegar a duas cabe-
ças de animal por hectare.

Um dos fatores que contribuem 
com o prejuízo gerado pela pre-
sença de formigas cortadeiras diz 
respeito ao horário em que elas 
costumam “trabalhar”, que é no 
período da noite. 

A reprodução ocorre entre os 
meses de setembro e outubro, 
quando deve ser iniciado o manejo 
correto, estendido até abril ou maio. 
Nesse período, a vistoria tem que ser 
feita de forma rotineira. A orientação 
técnica do Emater é: aplicou a isca, já 
vai lá ver se ela a levou embora. Se 
não levou, aplica em outro lugar.

Segundo Paulo Vallini, presi-
dente do Comder (Conselho do 
Desenvolvimento Rural de Casca-
vel) e diretor-secretário do Sindicato 
Rural de Cascavel, a hora de agir é 
agora: “A formiga cortadeira é uma 
praga silenciosa. O produtor rural e 
as pessoas que moram na cidade 
devem começar o controle agora. 
Depois da revoada fica muito difícil 
reverter o prejuízo. Esse trabalho 

Formigas cortadeiras: a 
hora de controle é agora

Quais os métodos de controle
Os métodos de controle podem ser químicos, físicos ou alternativos. O mecânico 
consiste no uso de cones presos ao tronco das árvores para impedir o acesso das 

formigas, captura da rainha em formigueiros jovens, uso de água quente entre 
outros. No biológico, ocorre o estímulo por inimigos naturais, como pássaros, 

fungos e outros. Já o químico, que é o mais eficiente, pode ser feito por polvilha-
mento, termoebulização e uso de iscas.

De acordo com Élcio Pavan, coordenador regional de projetos do IDR-Paraná de 
Cascavel (antiga Emater), o método mais eficiente é o uso da isca formicida, que 
faz com que as formigas levem o produto até o interior do formigueiro, causando 
um desequilíbrio e matando a rainha de fome. Outro controle bastante utilizado 
é uma garrafa pet recortada, colocada no tronco da árvore como uma barreira 

que impede a subida da formiga.
No entanto, é preciso ser feita uma análise da situação da propriedade. “O produ-
tor fazendo o controle agora interfere nessa revoada e evita a multiplicação, ou seja, 
novos ninhos. Na espécie saúva, o produtor precisa fazer uma avaliação do tamanho 
do formigueiro. Uma dica é pegar os dois formigueiros mais distantes um do outro, 

no sentido norte-sul e leste-oeste. Ele faz a conta e assim vai ter a área de abrangên-
cia do formigueiro. A dose de isca varia de 6 a 10 gramas por metro quadrado. Se 

fizer esse controle com a quantidade errada, ele se torna ineficaz”.
Se houver alguma dúvida, o produtor rural pode procurar os técnicos, sua assis-

tência técnica ou o próprio Sindicato Rural de Cascavel.
Os outros dois métodos químicos são a isca em pó e a termonebulização. O pri-

meiro possui baixa eficiência, só funciona em formigueiros novos. O segundo, por 
sua vez, tem o uso proibido no Estado do Paraná.

Após 36 meses é que o formigueiro está no auge. Nesse momento o controle é muito 
difícil, por isso a gente preconiza os cuidados no período da revoada - entre setem-
bro e outubro -, quando a formiga está desprotegida. Todos os métodos de controle 

visam matar a rainha. Essa é a única forma de acabar com um formigueiro.

precisa ser conjunto, porque não 
adianta eu fazer o controle e meu 
vizinho não fazer”, orientou.

Em caso de controle dos for-
migueiros na área urbana, a 

Secretaria de Meio Ambiente de 
Cascavel pode dar assistência. O 
número é 3223-6635, falar com 
Carlos Hansen. O telefone do IDR-
-Paraná de Cascavel é: 3219-9300.

PRAGA é altamente perigosa; elas 
desfolham uma árvore em uma noite

DIVULGAÇÃO
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 Pesquisa detalha transporte coletivo 
para plano de mobilidade urbana

A Divisão de Transporte da Cettrans/Transitar informa que, como parte da ela-
boração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana - que está em andamento no 
Município de Cascavel -, o transporte coletivo urbano integrará uma pesquisa de 
campo pelos próximos 30 dias.  Os passageiros notarão a presença de pesquisa-
dores e supervisores nos terminais e em todas as linhas de ônibus, que estarão 
devidamente identificados com uniforme e crachá da empresa Logit, contratada 

pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel).
A pesquisa identificará origem e destino embarcados, com distribuição de senhas 
e visa subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana por meio 
de coleta das informações do volume de passageiros que entram e saem em cada 

parada de ônibus, e da identificação do ponto de desembarque de cada passageiro. 
De acordo com a gerente da Divisão de Transporte da Cettrans/Transitar, Larissa 

Boeing, tranquiliza sobre o respeito ao protocolo sanitário adotado durante a 
pandemia do novo coronavírus: “A empresa seguirá todas as recomendações dos 
órgãos de saúde, com higienização dos materiais necessários em cada viagem e 

uso de máscara e álcool em gel”.

Após nove semanas de intensa pro-
gramação de mentorias, workshops 
e palestras, a startup cascavelense 
“CASA Design Cascavel” conquistou 
prêmio máximo no Summer Startup 
Trek, programa de aceleração de 
novas startups promovido pela Colum-
bia University, de Nova Iorque. 

No total, 80 empresas se inscreveram 
e apenas 34 alcançaram a maturidade 
para poderem apresentar os projetos 
para uma banca avaliadora.

A startup une a experiência nos negó-
cios imobiliários com a construção civil, 
vividas pelo arquiteto Caio Smolarek e 
pelo engenheiro civil Eduardo Veronese, 
que se uniram e criaram métodos de alta 
tecnologia e inovação em todos os pro-
cessos das vendas de residências de alto 
padrão, visando maior assertividade na 
venda e no alcance do público-alvo. 

“Aplicamos a tecnologia em todo o 
processo do negócio, desde a criação 
dos produtos, marca e canal de vendas. 
Estamos muito contentes em ver o nosso 
trabalho reconhecido internacionalmente 
e confiantes que os empreendimentos 
imobiliários de Cascavel cresçam nos 
próximos meses e anos”, comenta Caio. 

De acordo com o arquiteto, o apoio 
da Amic Oeste (Associação de Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte do 
Oeste do Paraná) foi fundamental no pro-
cesso de criação da startup. “Desde o iní-
cio das pesquisas, a Amic nos incentivou 
a empreender e a buscar meios de unir a 
inovação com a tecnologia, como fizemos 
com a CASA Design Cascavel. A associação 

Startup de Cascavel inova e é 
reconhecida internacionalmente 

é uma grande parceira da inovação e 
empreendedorismo local”, reitera.

Agora, a dupla cascavelense está con-
versando com investidores para acelerar 
ainda mais o crescimento da startup. “A 
Amic está à disposição para ajudar os 
empreendedores nos processos de cria-
ção de startups e galgar reconhecimen-
tos e conquistas para o nosso município 
e região”, reforça o presidente da Amic 
Oeste, Sandro Luis Viapiana.

COMO CONHECER
No site da startup (casadesigncas-

cavel.com.br), já é possível conferir 
em detalhe as residências de alto 
padrão que estão sendo vendidas 
neste novo formato.  

CAIO e EDUARDO receberam prêmio máximo 
internacional
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Em dezembro de 2019, foi assi-
nado um convênio para a retomada 
do programa Casa Fácil em Cas-
cavel. A iniciativa é uma parceria 
entre Crea-PR (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do 
Paraná), Aeac (Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Cas-
cavel) e o Município.

O Programa Casa Fácil foi criado 
pelo Crea-PR em 1989 e estabe-
lece um acordo com as entidades 
de classe e as prefeituras que 
fornece projetos gratuitos para a 
construção de moradias populares 
com até 70 metros quadrados. 
Poderão ser beneficiadas famílias 

Casa Fácil segue ativo 
mesmo na pandemia

com renda limitada a três salários 
mínimos (até R$ 3.135).

Por meio de uma ação de 
engenharia pública, é garantido o 
acompanhamento técnico para o 
acesso à moradia digna, segura, 
econômica e com toda a documen-
tação legal, compreendendo alvará, 
projetos, ARTs (Anotações de Res-
ponsabilidade Técnica), orçamento 
e certificado de conclusão. 

A execução da obra conta tam-
bém com orientação de um profis-
sional, garantindo melhor qualidade 
e economia à construção. Com os 
documentos em mãos, o proprie-
tário poderá registrar a residência 

no Cartório de Registro de Imóveis 
de sua região, garantindo a regu-
laridade da posse do imóvel para 
todos os efeitos legais.

Em mais de 20 anos, o Programa 
Casa Fácil já atendeu mais de 160 
mil famílias com a construção de 
mais de 9 milhões de metros qua-
drados em todo o Paraná. 

 Triagem
De acordo com o presidente da Aeac, engenheiro 
agrícola Valmor Pietsch, mesmo neste período 
de pandemia está havendo procura e triagem ao 
programa. “Três famílias já estão sendo beneficiadas 
no programa de engenharia pública em Cascavel e 
quem quiser se cadastrar pode procurar a Aeac para 
escolher o modelo de projeto residencial mais ade-
quado, de 42 m² até 70 m², em que um profissional 
associado fará todo o encaminhamento à prefeitura 
e à assistência técnica”, conclui Pietsch. 

 Onde encontrar
A Associação dos Engenheiros e Arquitetos 

de Cascavel fica na Rua Presidente Bernardes, 
1.910, no Centro, e funciona de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h. O 
telefone para contato é o (45) 3224-1315.

Mais informações sobre o programa Casa Fácil 
no site https://casafacil.crea-pr.org.br/.

Parceria
O gerente regional do Crea-PR em 
Cascavel, Geraldo Canci, diz que o 
programa pretende beneficiar cen-
tenas de famílias de baixa renda em 
Cascavel em um trabalho de parce-
ria entre as entidades de classe e o 

poder público municipal. “A Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos for-
nece os projetos, a prefeitura fica res-

ponsável pela parte de documentação, 
análise de projeto, aprovação e alvarás 

gratuitos, e o Crea-PR é responsável 
pela parte de redução de taxa de ART. 
Assim, famílias de baixa renda terão 

condições de construir suas moradias 
com baixo custo”, explica Canci.
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A nova estrutura da pista de 
atletismo do Centro Esportivo Ciro 
Nardi, em Cascavel, está em fase 
de finalização. A previsão é de que 
seja entregue à população dia 15 
de setembro.

O trabalho teve início no dia 9 
de dezembro do ano passado e, 
a princípio, deveria durar cerca 
de 180 dias, mas um aditivo 
de prazo estendeu a data para 
agosto. Mesmo com a pandemia, 
os trabalhos não foram paralisados 
totalmente, só que a reforma de 
revitalização e ampliação do local 
ainda não foi concluída. Por isso, 
o novo prazo para a entrega é 15 
de setembro. “Falta ajustar alguns 
detalhes, mas a obra já está em 
fase final. A previsão é de que 
sejam necessários pelo menos 
mais 15 ou 20 dias“, explica o 
diretor da Secretaria de Esportes, 
Vanderlei Luiz Ratto.

O valor da obra é de R$ 
464.278,80. O projeto contem-
plou a pista de atletismo, a troca 
da areia na área destinada ao salto 
em distância, a substituição da 

Pista de atletismo do Ciro Nardi 
será entregue dia 15 de setembro

ESTRUTURA em construção vai abrigar almoxarifado, sala de controle, avaliação, recepção e vestiários

DIVULGAÇÃO

camada da pista, pintura, amplia-
ção do fosso, reparos nas estrutu-
ras usadas para o arremesso de 
disco e martelo, instalação elé-
trica, reestruturação da drenagem 

e melhoria da pista de caminhada.
Além disso, foi construída uma 

estrutura para abrigar almoxari-
fado, sala de controle, avaliação, 
recepção e vestiários. 
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Para que serve o banho de aroeira?
A aroeira é uma planta medicinal que é utilizada como remédio 

caseiro para tratar doenças sexualmente transmissíveis e infecções 
urinárias em mulheres. A planta pode ser comprada em algumas lojas 
de produtos naturais e em farmácias de manipulação.

A aroeira possui propriedade adstringente, balsâmica, diurética, 
anti-inflamatória, antimicrobiana, tônica e cicatrizante. Além disso, o 
banho de aroeira remove todas as más energias do seu corpo de forma 
muito eficaz. Se tiver problemas de aura cheia de males, este banho 
é realmente o mais indicado pra você. 

Uma boa noite de sono é essencial 
para a qualidade de vida, para man-
ter a produtividade no dia seguinte 
e nos deixar  de bom humor.  A lém 
de chás, outro método natural para 
ajudar você a dormir bem é o uso de 
plantas que auxiliam o sono.

As espécies com benefícios relaxan-
tes e purificadores proporcionam um 
lugar ideal para uma boa noite de sono, 
por isso, são indicadas para o quarto. Se 
você procura por uma alternativa natural 
para dormir bem sem remédios, mantenha 
sempre por perto as plantinhas da lista 
que preparamos. Veja abaixo!

Conheça 7 plantas que auxiliam o 
sono que você pode ter no quarto

l Lavanda: além do cheiro agradável, ela pode 
auxiliar contra o estresse e a ansiedade por reduzir a 
frequência cardíaca, ajudando a melhorar o sono. Suas 
pétalas em tons lilás também combinam com qualquer 
tipo de decoração e trazem mais vida ao ambiente.
l Babosa: é usada principalmente para melhorar a 
qualidade do ar. Com mais oxigênio no quarto, o sono 
é mais profundo. Mantenha o vaso próximo à janela 
para receber muita luz do sol. Além disso, ela também 
possui inúmeros outros benefícios e pode ser utilizada 
na pele ou no cabelo.
l Lírio-da-paz: essa planta prefere ficar à sombra 
e pode aumentar a umidade do ar. Desta forma, ela 
elimina impurezas e torna o quarto um ambiente 
adequado para o sono tranquilo. Suas flores delicadas 
combinam com decorações minimalistas, aproveite.
l Espada-de-são-jorge: também melhora a qualidade 
do ar, prevenindo problemas respiratórios e dor de 
cabeça. Ela também deve ser cultivada em vasos 
grandes e receber a luz do sol por, pelo menos, 
algumas horas por dia. A espada-de-são-jorge não pede 
muita água, por isso, regue com moderação.
l Jasmim: A fragrância dessa flor tem propriedades 
calmantes, assim, reduz os níveis de ansiedade e 
auxilia na produtividade. Pode ser cultivada no quarto e 
qualquer cômodo da casa. Mas cuidado, pois o ideal é 
cultivá-la em vasos grandes, por isso, separe um bom 
espaço para ela.
l Hera: ideal para quem tem problemas respiratórios, 
ela também atua como purificadora do ar e é capaz de 
reduzir a quantidade de mofo, o que previne alergias 
e problemas respiratórios. Suas folhas são perfeitas 
para uma decoração boho, no entanto, a mantenha 
fora do alcance de crianças e animais de estimação, 
pois ela pode ser tóxica para eles.
l Camomila: conhecida por seu aroma calmante, ela 
é perfeita para se ter ao lado da cama. Além disso, 
para quem quiser uma noite de sono ainda melhor, 
o ideal é apostar em um chá de camomila antes de 
dormir, pois ele relaxa e diminui a ansiedade.

Fonte: Alto Astral   

Para prepará-lo, você precisa 
de 2 litros de água e de 14 folhas 
verdes da planta. 

Ferva os 2 litros de água e 
quando começar a ferver desligue 
a fervura e adicione as 14 folhas 
de aroeira e mexa alguns segun-
dos, depois deixe repousar;

Quando a mistura estiver fria 
coe a água para um lado e as 
folhas para o outro, mas não 
desperdice nenhuma delas. O 
seu banho está pronto!

Para tomar este banho, entre em seu banheiro e coloque as 14 
folhas de aroeira na porta de entrada do banheiro, na parte de dentro. 
Caso tenha mais que uma porta para o banheiro divida as folhas e 
coloque nelas todas. 

Agora que o ambiente está protegido pode começar por tomar um 
banho simples. Depois disso pegue o caldo, jogue dos ombros para 
baixo e espalhe muito bem pelo corpo.

Não seque seu corpo no final, deixe secar naturalmente, e após 
isso vista uma roupa clara.

Agora é só deixar o banho fazer seu efeito. Tome sempre que sentir 
necessidade. 
Fonte: Banhos poderosos              
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Não se force a adotar um papel que é errado para você. Sua 
autenticidade é o seu melhor trunfo. Você economiza a sua ener-
gia para um bom efeito e seria uma boa ideia se livrar do estresse 
fazendo exercício físico. Cuide mais de você!

Aquário 21/01 a 19/02
A atmosfera vai ser descontraída. Você se dedica a novos prazeres 
sem perder seu senso de direção. Você se sente disposto a melhorar 
seu estilo de vida. Pense em uma dieta mais equilibrada também. 
Esqueça os lanches e se concentre em melhorar sua saúde. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai continuar vendo tudo como um desafio hoje. Você real-
mente acha que é bom olhar para as coisas desta forma? Sua 
energia é preciosa, não gaste mais nada, reserve para coisas 
realmente importantes. Uma conquista pode bater na sua porta. 

Hoje você vai estar mais calmo do que o normal. É hora de 
cuidar mais de si mesmo. Sua energia mental está definida 
para ficar em um nível estável - seu otimismo é a melhor fonte 
de energia. Ganhará um empurrãozinho para a felicidade com 
uma ligação de alguém que ama. 

O bom humor vai estar em todos os lugares e você vai ser 
mais compreensivo com as pessoas que o rodeiam. Descanse 
um pouco, você não está segurando bem as coisas. Tenha 
cuidado com cãibras musculares e movimentos falsos.

Você vai se sentir em perfeita harmonia com as pessoas ao 
seu redor. Você precisa relaxar e aliviar o estresse. Faça algo 
que você gosta. Um amor inesperado pode te surpreender, 
mas tenha cuidado para não se envolver rápido demais. 

Seus pensamentos estão automaticamente se voltando para 
os aspectos mais graves da vida. Tudo que você precisa é se 
preparar para as consequências de seus excessos e ter uma 
abordagem mais equilibrada para a sua produção de energia.

Você vai avaliar a situação de forma mais objetiva e seu raciocínio 
lógico está lhe trazendo sorte. É o momento ideal para assumir o 
esporte. Você vai precisar de exercício físico e de um pouco de 
ar fresco em um contexto que leva você para fora da sua rotina.

Um problema será resolvido sem esforço. Essa facilidade lhe 
dará asas. Algumas emoções subirão novamente à superfície 
e você consequentemente terá dificuldade para controlar seus 
nervos quando fala.

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter discussões sérias. 
Concentre-se no que realmente importa. Evite debates acalo-
rados que gastarão sua energia em vão. Você pode fazer isso, 
não tenha medo, apenas pense sobre as coisas com calma.

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês passado. 
Isso é algo para se comemorar! Um sentimento interno de bem-
-estar vai permitir que você coloque um grande número de ideias 
em ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Você deveria passar mais tempo considerando todos os fato-
res antes de tirar conclusões. Há um erro que precisa ser 
corrigido antes que você possa julgar de forma clara. Você 
está em boa forma, mas evite qualquer agitação no final do 
dia para manter seus níveis de energia elevados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Ceará e
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do Reno
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(?): trata-

mento comum de mu-
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"Gaivota",
em tupi

Distanciamento emo-
cional (fig.) Oscar de

Gary Old-
man (2018)

Porção do oceano
que banha a maior

parte da costa
brasileira

Peixe típi-
co do su-
shi (Cul.)

Adoro

Real
Potosí, no

placar
(fut.)

Uno (uma
coisa a
outra)

51, em
romanos

O animal
que man-
tém a tem-
peratura
interna

constante

3/ati. 4/coat — cost — poti. 8/antítese. 10/homeotermo.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
27 
01 
03 
23

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A Câmara de Vereadores de Cascavel 
aprovou ontem a Indicação 543/2020, 
que pede ao secretário Antônio Volmei 
dos Santos (Política Sobre Drogas e Pro-
teção à Comunidade) que determine 
policiamento mais ostensivo da Guarda 
Municipal em toda a área do Lago 
Municipal Paulo Gorski e, se possível, 
solicite ajuda da Polícia Militar para 
contribuir em ações policiais para coi-
bir atos criminosos praticados contra 
todas as pessoas que utilizam a área, 
especialmente mulheres.

A indicação, de autoria do vereador 

Pedro Sampaio, ocorre na semana em 
que uma mulher sofreu uma tenta-
tiva de estupro no Lago Municipal em 
plena luz do dia e, ao reagir, foi jogada 
na água. Ela seria a terceira vítima 
do mesmo maníaco. Um suspeito foi 
detido ainda na segunda-feira, mas a 
polícia não confirmou se ele foi iden-
tificado pelas vítimas.

A mulher precisou ser encaminhada 
para atendimento médico, pois teve feri-
mentos pelo corpo. Além de tentativa 
de estupro, o criminoso deve responder 
também por lesões corporais.

 O balanço parcial da Operação 
Metrópolis, coordenada pelo 5º 
Comando Regional da Polícia Mili-
tar, mostra que, em quatro dias, as 
equipes da Polícia Militar fizeram 
108 prisões, além de apreenderem 
438 quilos de maconha, 26 armas 
de fogo e encaminharem 14 pes-
soas que tinham mandado de pri-
são em aberto. As ações começa-
ram na sexta-feira (21) nas regiões 
oeste e sudoeste do Estado e não 
têm data para serem encerradas. 

O trabalho das equipes resultou 
ainda em 3,5 quilos de cocaína, 944 
gramas de crack, além de 16.858 
pacotes de cigarros contrabandeados. 

Essa é a segunda edição da 
Operação Metrópolis desenvolvida 
nas regiões oeste e sudoeste, em 
especial na divisa com o Paraguai.

As atuações são preventivas 
e repressivas por meio de patru-
lhamento aquático, bloqueios em 
estradas vicinais, rodovias e perí-
metro urbano, com abordagem de 
pessoas e veículos. 

Coordenadas pelo 5º CRPM, as 
ações contam com a atuação de 3º, 
6º, 14º, 19º e 21º Batalhões da PM, 
além do BPFron (Batalhão de Polícia de 
Fronteira), do BPRv (Batalhão de Polí-
cia Rodoviária), do Bope (Batalhão de 
Operações Especiais) e do Batalhão 
de Polícia Ambiental-Força Verde.

Em julho, a Operação Metrópo-
lis resultou na apreensão de 3,9 

OPERAÇÃO METRÓPOLIS:

PM prende 108 pessoas e
apreende armas e drogas

toneladas de drogas, 25 armas de 
fogo e 281 prisões. 

O objetivo da operação é com-
bater a criminalidade na região de 
fronteira, incluindo rios, matas, 
rodovias estaduais e federais, cen-
tros urbanos e regiões rurais, para 
inibir a atuação de organizações 
criminosas envolvidas com tráfico 

de drogas, de armas, com o con-
trabando e o descaminho. 

A operação totaliza atuação diá-
ria de 950 policiais militares e 370 
viaturas, distribuídos estrategica-
mente em 94 municípios do oeste 
e do sudoeste paranaense, que 
atendem uma população de cerca 
de 2 milhões de habitantes. 

PMPR

OPERAÇÃO une diversas forças de segurança 

Após ameaça de estupro, Câmara 
pede maior policiamento no Lago
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Portões fechados 
Desde que retomou a realização das 
competições nacionais, a Confederação 
Brasileira de Futebol segue um protocolo 
rígido para que os jogos aconteçam, 
entre eles a apresentação de testes, 
distanciamento, redução no número 
de profissionais de imprensa e portões 
fechados, sem a presença de torcedores. 

FC pede aval da CBF para ter 
torcida nos jogos da Série D

Foto: ASSESSORIA
Leg.;
Torcida está desde março sem poder ver o time de 

perto

Toledo apresenta elenco 
O Toledo Esporte Clube apresentou 

esta semana oficialmente o elenco que 
vai disputar o Campeonato Brasileiro 
da Série D, que será comandado pelo 
técnico David de Lima, que tem passa-
gens por equipes do Nordeste, do Rio 
de Janeiro, do Paraná e até de outros 

países, como Bolívia, México, Argentina. 
Segundo o presidente do TEC, Carlos 

Dulaba, a intenção da diretoria foi 
formar um grupo jovem, com vários 

atletas da base, valorizando os pratas 
da casa. “Os jogadores da cidade 
terão a oportunidade de buscar 

espaço e garantir participações nas 
futuras competições”.

O time assegurou a participação 
na competição nacional depois de 

conquistar o título da Taça Barcímio 
Sicupira Júnior, o primeiro turno do 
Campeonato Paranaense de 2019.
Essa é a segunda vez que a equipe 

disputa o Brasileiro. A primeira foi em 
2008, quando participou da Série C e foi 
eliminado na segunda fase. Na ocasião, 
a Série D ainda não existia e a Série C 

era a última divisão do futebol nacional.

n Reportagem: Patrícia Cabral
   Foto: Assessoria

A Série D do Campeonato Bra-
sileiro começa em setembro e o 
FC Cascavel espera contar com 
a presença do torcedor no Está-
dio Olímpico Regional em seus 
jogos. Para isso, o depar ta-
mento jurídico do clube espera 
autorização da CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol).

O pedido foi baseado no 
Decreto Municipal 15.621, de 19 
de agosto, que liberou os jogos no 
estádio, sem restrição de público, 
sendo seguidas regras de distan-
ciamento social e uso de máscara.

A solicitação foi encaminhada 
para a FPF (Federação Paranaense 
de Futebol), na última segunda-feira 
(25), a qual vai enviar o documento 
para a CBF, que analisa e decide. 
“Por mais que a gente tenha a 
liberação de público no decreto 
do Município, precisamos da libe-
ração do organizador do campeo-
nato. A intenção é agir dentro da 

legalidade, pedindo autorização 
da CBF. Estamos aguardando res-
posta. Se ela for positiva, a partir daí 
vamos ter que atender um protocolo 
que eles devem exigir, como distan-
ciamento social, uso de máscaras, 
álcool em gel em todos os acessos, 
controle de pessoas, monitoramento 
por vídeo”, explica o presidente do  
time, Valdinei Silva.

Estreia
O primeiro confronto do FC Cascavel na 
Série D será justamente em casa, contra o 
Cabofriense, do Rio de Janeiro, previsto para 
o dia 19 ou 20 de setembro. O time cascave-
lense integra o Grupo 7, que também conta com 
a participação dos paranaenses Nacional (Rolân-
dia) e Toledo, além de Ferroviária-SP; Mirassol-
-SP; Bangu-RJ; Cabofriense-RJ; e Portuguesa-RJ.

Até agora, nenhum time con-
seguiu autorização para acesso 
do público. 

O QUE DIZ O DECRETO MUNICIPAL 

O FC Cascavel recorre ao Artigo 7 da versão atualizada do Decreto Municipal ° 
15.621, de 19 de agosto de 2020, para justificar o pedido à CBF. O artigo trata 

dos espaços públicos municipais abertos.

“Ficam os espaços públicos municipais abertos para o desenvolvimento de atividades 
esportivas, culturais e de lazer, devendo ser observadas as seguintes medidas:
I - Deve ser mantido o distanciamento social
II - O uso de máscaras de proteção individual é obrigatório
III - Higienização das mãos e uso de álcool gel
IV - Nos espaços fechados, manter as portas e as janelas abertas para ventilação
V - Nos espaços fechados, manter a capacidade de público reduzida a no mínimo 
50% da sua capacidade
VI - Deverá ser aferida a temperatura na entrada dos espaços fechados
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Liga Paraná e 
Liga Nacional

O Cascavel Futsal terá duas 
estreias seguidas. No próximo sábado 
(29), entra em quadra pela Liga 
Paraná, recebendo o Foz Cataratas no 
Ginásio da Neva, às 19h30.

E, na segunda-feira (31), o time 
cascavelense embarca para Francisco 
Beltrão, onde enfrenta o Marreco, no 
Ginásio Arrudão, pela Liga Nacional. 

Cascavel estreia hoje fora de 
casa na Série Ouro de Futsal

Onde assistir
O torcedor vai poder 

acompanhar o jogo pela TV 
Serpente, canal oficial do 

Cascavel Futsal no YouTube, 
e na página do time no 

Facebook. 

Após a frustração da estreia na 
Liga Nacional, com o cancelamento 
do jogo de sábado passado, hoje, 
enfim, o Cascavel Futsal entra em 
quadra, desta vez pelo Campeonato 
Paranaense Série Ouro. A equipe 
comandada pelo técnico Cassiano 
Klein estreia na competição e leva 
o time ao Ginásio Dionisto de 
Bona, onde, às 19h, enfrenta os 
donos da casa, Chopinzinho. 

O jogo no sudoeste marca a pri-
meira partida oficial do time desde 
que o calendário foi suspenso, em 
março, por causa da pandemia.

O ala Alexandre Pintinho des-
taca a impor tância da continua-
ção do trabalho desenvolvido 
nesse período. “Depois de muito 
tempo sem competir, espera-
mos jogar em alto nível, porque 
continuamos trabalhando for te 
nos últimos cinco meses, com 
muita dedicação, e isso vai ser 
fundamental para uma estreia 
positiva na disputa”, disse o 
jogador que vestiu a camisa do 
Marreco e conhece bem o futsal 
do sudoeste. “São equipes muito 
for tes em toda a região. Será 
um momento diferente para nós 
e para eles, porque Chopinzinho 
não vai ter o torcedor e o fator 
casa sempre foi muito impor-
tante. Vamos em busca da vitória. 
Respeitamos o adversário, assim 
como respeitamos todas as equi-
pes que enfrentamos”.

O ala Humber to comple -
menta: “Estamos ansiosos 
para a volta. Sabemos que o 
Paranaense sempre foi muito 
competitivo e disputado. O Cho-
pinzinho tem um bom elenco, 
merece o nosso respeito e a 
par tida será fundamental para 
sabermos também como está o 

nosso nível e tentar colocar em 
pratica tudo que foi treinado”.

Para o técnico Cassiano 
Klein, o momento é de expec-
tativa com relação ao desem-
penho do time em situação de 
jogo, depois de tanto tempo sem 
atuar. “Estamos na expectativa 
para saber como a equipe vai 
se compor tar durante a par tida, 
se vamos colocar em ação tudo 
o que foi trabalhado incansavel-
mente durante os treinos. Pega-
mos logo um adversário duro, 
porque a equipe de Chopinzi-
nho é muito qualificada, mas, 
de cer ta forma, todos os jogos 
que vamos ter pela frente serão 
grandes desafios”. 

TIME enfrenta o Chopinzinho nesta quarta no sudoeste

Jogos do Toledo são adiados
A diretoria do Toledo Futsal informou que alguns jogadores e integrantes da 

comissão técnica foram diagnosticados com covid-19 após exames realizados no 
início da semana. Com isso, os confrontos do time, marcados para esta quarta-
-feira (26), contra o Umuarama, e sábado (29), contra o Siqueira Campos, foram 

adiados e serão remarcados pela Federação Paranaense de Futsal. “Todos os 
positivados estão clinicamente bem e sendo acompanhados pelo Departamento 

Médico do Toledo Futsal e pela Prefeitura de Toledo”, informa nota oficial.

DIVULGAÇÃO
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Messi fora do Barcelona?
Lionel Messi está próximo de sair do Barcelona. O atacante comunicou à dire-

toria do clube catalão que não deseja continuar na equipe. Seu contrato possui 
cláusula de rescisão unilateral ao término da temporada, o que viabilizaria a von-

tade do jogador, contudo, parece que essa janela teria se encerrado em junho. 
Seu atual vínculo com clube se estende até junho de 2021. Já o presidente do 

Barcelona, Josep Bartomeu, disse que o atacante fica. De acordo com ele, Messi 
só poderá deixar o clube catalão se alguma equipe pagar sua multa rescisória, 

avaliada em 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões). 

A decisão do Campeonato Gaú-
cho começa na noite desta quarta, 
no Estádio Centenário, em Caxias do 
Sul. O Caxias recebe o Grêmio a partir 
das 21h30 para o jogo de ida. A volta 
será domingo, às 16h, na Arena.

O Grêmio não poderá contar 
com Orejuella e Kannemann, sus-
pensos, e devem ser substituídos 
por Victor Ferraz e David Braz.

O técnico Renato Portaluppi vê 
sua equipe preparada para conquis-
tar o sétimo título em sua passa-
gem atual pelo Grêmio e deixa claro 
que quer o título para seguir derru-
bando marcas. “São mais de 30 
anos que o Grêmio não consegue o 

Vai começar a final do Gauchão

Paraná decide 
hoje vaga na 

Copa do Brasil 
Cinco confrontos hoje decidem mais 

classificados para a quarta fase da 
Copa do Brasil. O Paraná Clube joga em 

casa, diante do Botafogo, precisando 
vencer por dois gols para ficar com a 

vaga e com o prêmio de R$ 2 milhões. 
Se passar, o time já totalizaria R$ 4,7 

milhões como reforço de caixa. Em caso 
de vitória por diferença de um gol, a 

decisão será nos tiros livres.
Para o técnico Allan Aal, a paralisação 
pela pandemia e o bom início da Série 

B podem ajudar o time a reverter a 
vantagem do Botafogo. “Temos que 

ter a cabeça no lugar e saber que 
nosso desempenho vai levar à reversão 

do placar. É confiar no que estamos 
fazendo, na nossa invencibilidade e nas 
atuações no início da Série B”, afirmou.

O jogo começa às 19h, na Vila Capanema.

Furacão antecipa 11ª rodada
A Série A do Campeonato Brasileiro tem apenas dois jogos nesta quarta. 

Enquanto o Corinthians recebe o Fortaleza para completar a quinta rodada, o 
Athletico vai até o Morumbi para enfrentar o São Paulo, em jogo antecipado da 

11ª rodada por conta dos jogos dos dois times na Libertadores.
O duelo marcará o retorno do técnico Dorival Júnior, que testou negativo 

para o coronavírus após dez dias de isolamento. O principal reforço rubro-
-negro é o atacante Guilherme Bissoli, que pode estrear no Brasileirão 

justamente contra o clube que o revelou.  O camisa 9 está recuperado de um 
edema na coxa sofrido nas finais do Paranaense. 

Outra novidade é o volante colombiano José Alvarado, de 21 anos, contratado 
recentemente. Walter, que estreou contra o Fluminense, também segue na lista.

tricampeonato [a última vez foi em 
1987, há 33 anos] e nós vamos 
em busca. Estamos buscando que-
brar recordes, aqui, no Grêmio, e 

JOGAM HOJE
        COPA DO BRASIL

 América-RN  x  Juventude
 CRB  x  Cruzeiro
 Paraná  x  Botafogo
 Goiás  x  Vasco
 Vitória-BA  x  Ceará

     BRASILEIRÃO
 São Paulo  x  Athletico
 Corinthians  x  Fortaleza

       GAÚCHO
 Caxias  x  Grêmio
 

          MINEIRO
 Atlético  x  Tombense

esse é mais um que podemos que-
brar. É a única competição que vai 
acabar este ano e o Grêmio está 
na final”, ressaltou.    

JOGO de ida será 
no Centenário

LUCAS UEBEL/GRÊMIO

Depois de ler este jornal, 
não jogue-o fora! 
Passe-o adiante, 
compartilhe boas notícias 
e cuide do meio ambiente.
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