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Seleções masculina e feminina
de futebol estreiam em Tóquio
As Guerreiras do Brasil estão prontas e dão o primeiro 
passo em busca do ouro olímpico nesta quarta, às 5h, 
contra a China. Já a seleção masculina faz sua estreia 
amanhã, contra a Alemanha. A abertura oficial da 
Olimpíada de Tóquio ocorre nesta sexta. l Pág. 16

Para conter onda de assaltos 
e furtos, polícia discute ações
Com uma média de 3,5 assaltos/furtos por dia, Cascavel vive uma onda de violência que vinha 

mais contida no primeiro semestre. Em uma semana, ocorreram ao menos 28 roubos a comércio 
e residências. Segundo o Conseg, uma dupla de motociclistas que vem aterrorizando comercian-
tes já está na mira da polícia. Já a delegada-chefe diz que a Polícia Civil vai reunir outros órgãos 

para discutir ações para coibir furtos de veículos. l Pág. 12

Nesta quinta-feira, 
cerca de 29,3 mil 
estudantes voltam 
às aulas em Casca-
vel após as férias de 
julho. Agora, 100% 
das escolas e dos 
Cmeis da rede muni-
cipal vão atender de 
forma presencial.
l Pág. 8

Fim das férias
SECOM
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Aprender a silenciar
Vivemos em meio ao barulho. Os sons poluem nossos ambientes. 

Dificilmente, em meio às grandes cidades, temos tempo e condições para 
o silêncio. A corrida do trabalho afeta a nossa vida. Também nossa inte-
rioridade é afetada pela ausência de silêncio. Ele tem a capacidade de 
nos colocar em contato com nossa alma. Na alma, encontro a verdade 
que sou e que posso me tornar. 

Muitas pessoas ficam longe de si mesmas devido à falta de silêncio inte-
rior. Sua mente não está límpida. Está poluída por tudo. Silenciar é trazer a 
mente ao nosso controle. Os pensamentos se unificam em torno de nosso 
interior. Ali sinto que estou em casa. Os pensamentos vão se unindo em torno 
de uma ideia. Até mesmo se unem em torno de ideia alguma. Isso esvazia 
o pensamento. A poluição já não me habita. As muitas ideias que me levam 
longe de mim, longe de casa, longe do contato com a minha alma perdem sua 
força. Já não existem. Agora, estou em torno de uma única ideia.

As pessoas são jogadas para lá e para cá pela força dos pensamentos. 
Estão em contato com diferentes realidades, cada qual exigindo sua dose de 
energia. Gastam sua energia e muitas vezes ficam esgotadas. Preciso per-
ceber quando estou enredado nesse turbilhão de coisas. Devo me perguntar: 
aonde me leva tudo isso? Se minha vida precisa passar por todas essas 
atividades, posso encontrar tempo para, no silêncio, esvaziar o pensamento?

A rapidez das informações faz com que o mergulho nesse mundo polua a 
mente e faça o coração perder a tranquilidade. Há pessoas que se perdem nesse 
cenário e já não conseguem ter foco. Diante disso, se perde a noção do que é 
importante. Dá para questionar aonde me levam tantas informações? O que elas 
ajudam para a qualidade de vida? Preciso de todas essas informações? 

Algumas pessoas compreendem que não podem ficar desconectadas. 
Essa compreensão existe. Mas, o que ela traz? Seria bom pensar também 
em quantas informações que recebo ou acesso que nada me acrescentam. 

Existe aquilo que Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acele-
rado. Significa ocupar o pensamento o tempo todo sem descanso. Estar sempre 
mergulhado no turbilhão das ideias. Meu pensamento é bombardeado por todos 
os lados pelas informações que vêm de fora, pelas minhas preocupações com a 
realidade que me envolve e com as moções interiores que nem sempre conheço 
bem. Por vezes, isso se apresenta como um rolo compressor que esmaga. 

E perceber que isso pode estar acontecendo isso comigo é o primeiro 
passo para a mudança. Dar-se conta de que podemos estar mergulhados 
nesse turbilhão que nos engole. 

O exercício de parar, silenciar, ajuda muito. Mas é um exercício. 
Preciso aprender a praticar. Encontrar no meu dia momentos em que 
eu possa estar comigo mesmo. Reduzir os pensamentos ao vazio que 
me conecta com a alma. Ali me sinto inteiro. Ali os pensamentos não me 
jogam por todos os lados, sem direção. 

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

REUTERS/DENIS BALIBOUSE

“Cheguei com uma 
mensagem sim-

ples, mas urgente: 
podemos derrotar a covid-
19, mas apenas se todos 
fizerem sua parte. Que 
a Olimpíada de Tóquio 
2020 seja uma fonte de 

esperança e unidade para 
alcançarmos igualdade de 
vacina e encerrar-
mos a pandemia.”

Diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, em mensagem sobre a 

Olimpíada de Tóquio no Twitter.

Sol
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Sputnik V chega ao Brasil em uma 
semana; fábrica pedirá registro

Mortes por covid na Índia são até 10 vezes superiores
Nova Déli - O número real 

de mortes provocadas pela 
covid-19 na Índia pode ser até 
dez vezes superior às mais de 
414 mil vítimas registradas 
no balanço oficial, aponta 
um estudo de um grupo de 
pesquisas americano. Entre 
3,4 milhões e 4,9 milhões de 
pessoas morreram vítimas do 
vírus no país, do início da pan-
demia até junho deste ano, 
segundo o “Center for Global 
Development” (Centro para o 
Desenvolvimento Global).

“As mortes reais prova-
velmente estão em vários 
milhões, não em centenas 
de milhares, o que transfor-
maria esta na maior tragédia 
humanitária da Índia desde a 
independência”, afirmaram os 
pesquisadores. 

São Paulo - O imunizante 
Sputnik V deverá desembar-
car no Recife em uma semana. 
O lote inicial da vacina con-
tra a covid-19, de 1,1 milhão 
de doses, será distribuído da 
capital pernambucana para 

os demais estados do Consór-
cio Nordeste (Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe), autorizados pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) a importar 

os antígenos. Eles chegam 
através do processo batizado 
de “importação excepcional 
e temporária”. Um outro 
l o t e ,  co m  a p r ox i m a d a -
mente 600 mil doses, será 
encaminhado para estados 

do Norte, ainda sem prazo 
determinado para chegar.

Na prática, a Sputnik V 
será incorporada à imuni-
zação desses estados de 
maneira controlada, com 
estudo de sua segurança e 

eficácia. A avaliação de efe-
tividade - que é o quanto a 
vacina protege para desdo-
bramentos do coronavírus 
- ficará a cargo do infectolo-
gista Julio Croda, do grupo 
Vebra Covid-19.

Segundo país mais populoso 
do mundo, com 1,3 bilhão de 
habitantes, a Índia passou por 
um colapso sanitário e hospita-
lar em abril e maio e bateu recor-
des mundiais de casos e mortes, 
em meio a uma segunda onda 
atribuída à variante delta e a 
falhas do governo.

O balanço oficial do país 
registra 414 mil mortes por 
covid-19, o terceiro pior do 
mundo em números absolu-
tos depois dos EUA (609 mil) e 
do Brasil (542 mil). Em número 
de casos confirmados, a Índia 
tem 31,1 milhões e está atrás 
apenas dos EUA (34,1 milhões).

Vários estados indianos 
têm revisado seus balanços 
nas últimas semanas e adi-
cionaram milhares de óbi-
tos que não haviam sido 

contabilizados. Parte dos 
analistas que questionam os 
números oficiais atribuem os 
erros mais ao colapso sanitá-
rio e de saúde do que a uma 
manipulação deliberada.

Especialistas atribuem 
grande parte da subestimação 
nos números devido aos recur-
sos escassos no vasto interior 
da Índia, que abriga dois terços 
da população, e às muitas pes-
soas que morreram em casa 
sem serem testadas.

EXCESSO DE MORTALIDADE
O estudo do centro de pesqui-

sas americano se baseou na aná-
lise do “excesso de mortalidade” 
(o número de mortes registradas 
a mais no país em relação ao 
período pré-pandemia).

Os autores reconhecem que 

calcular a mortalidade com uma 
confiabilidade estatística é difí-
cil, mas apontam que todas as 
estimativas sugerem que o 
balanço de mortes da pande-
mia é de uma magnitude muito 
maior do que a contagem ofi-
cial. “Nós nos concentramos na 
mortalidade por todas as cau-
sas e estimamos o excesso de 
mortalidade em relação a uma 
linha de base pré-pandêmica, 
ajustando para a sazonalidade”, 
disseram os autores.

O governo indiano não se 
manifestou sobre o estudo 
até o momento. Em junho, o 
Ministério da Saúde criticou a 
revista “The Economist”, que 
afirmou em um artigo que o 
excesso de mortalidade era 
entre cinco e sete vezes supe-
rior ao balanço oficial, e disse 

que o texto era “especulativo” 
e “desinformado”.

Alguns especialistas afir-
mam que o “excesso de mor-
tes” é a melhor maneira de 
medir o número real de víti-
mas da covid-19. Em maio, um 
relatório da OMS apontou que 
o número de óbitos na pan-
demia pode ser até três vezes 
maior do que o registrado ofi-
cialmente no mundo todo.

Cientista-chefe da Orga-
nização Mundial da Saúde, 
Soumya Swaminathan com-
partilhou uma notícia sobre 
o estudo nessa terça-feira e 
afirmou que “é importante 
capturar o excesso de morta-
lidade, pois é a única maneira 
de preparar o sistema de 
saúde para choques futuros 
e evitar mais mortes”. 
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Paranhos faz giro pela 
cidade para divulgar
obras estruturantes
O prefeito Leonaldo Para-

nhos fez um giro ontem pela 
cidade para mostrar o anda-
mento de diversas obras 
estruturantes em Cascavel, 
inclusive em rodovias fede-
rais. Tudo foi noticiado ao 
vivo, por suas redes sociais.

No primeiro ponto, Para-
nhos anunciou o início das 
obras de duplicação da 
BR-277 entre o posto da 
Polícia Rodoviária Federal 
e a Ferroeste. São os 5,81 
quilômetros da rodovia (do 
KM 574,4 ao KM 580,2) 
que chegaram a ser anun-
ciados pelo ex-governador 
Beto Richa, mas que foram 
entregues apenas 3km, do 
Trevo Cataratas até a PRF. 
A intervenção foi contratada 
por R$ 48.009.661,88 pelo 
governo estadual e será 
paga pela Itaipu. 

“Mais um dia histórico 
na vida da nossa cidade. O 
nosso sonho da duplicação 
de quase seis quilômetros, 
da BR-277, do Posto da 
Polícia Rodoviária que vai 
passar pelo Show Rural e 
vai chegar quase ao Trevo 
de São João, vira uma rea-
lidade. As obras começa-
ram!”, comemorou.

Pouco depois, Paranhos 
foi ver as obras de reade-
quação do Trevo Cataratas, 
um dos maiores gargalos 
logísticos do Paraná. “Que 
alegria poder ver essas 
obras fluindo, tomando 
forma. Daqui a pouco tempo 
nós teremos nosso Trevo 
Cataratas definitivamente 
construído”, disse. Apesar 
do otimismo, a conclusão 
não deve acontecer antes 
do fim de 2022.

Após atravessar a cidade, 
o prefeito foi ao Contorno 

Oeste, que deve ser dupli-
cado. São 14,28 quilômetros 
de nova pista, que também 
será bancada pela Itaipu. O 
convênio inclui ainda o pro-
longamento da Avenida Brasil 
até o Contorno (BR-163), na 
altura do KM 208, passa pela 
Estrada Chaparral e então 
chega à avenida principal de 
Cascavel, na altura do Bairro 
Santa Cruz, em uma extensão 
total de 4,79 quilômetros. 

Paranhos anunciou que 
as máquinas já começaram 
os trabalhos de limpeza da 
vegetação para a duplicação 
da BR. “A novidade é exata-
mente a duplicação desse 
contorno. As máquinas já 
estão aqui. Agora, começa 
a movimentação de limpeza 
desse trecho. Mais uma obra 
que se inicia em Cascavel.”

O prefeito passou pela 
Avenida Guaíra, onde estão 
sendo realizadas obras 
de pavimentação asfática 
para ligar a Rua Manaus, 
na região do Bairro Recanto 
Tropical, à BR-467. A obra é 
uma parceria entre o Poder 
Público e a iniciativa privada, 
e, de acordo com o prefeito, 
está 70% concluída. 

Outra frente de trabalho 
mostrada pelo prefeito é a 
extensão da Avenida das 
Torres, que irá ligar o Bairro 
Parque Verde à região norte 
da cidade. Foi então que Para-
nhos aproveitou para anunciar 
o projeto para ampliar a Ave-
nida Barão do Rio Branco após 
o Trevo da Ceasa, na zona 
leste de Cascavel. Segundo 
ele, a avenida terá mais 4,3 
quilômetros “da Ceasa para 
frente”, que também será exe-
cutada pela iniciativa privada, 
mediante ampliação do perí-
metro urbano. 

Exonerados 
A Prefeitura de Cascavel publicou ontem a exoneração dos 

nomeados Giovani Mattei, que ocupava em comissão de gerente 
da Divisão de Gerenciamento da Frota, lotado na Secretaria de 
Planejamento e Gestão, e Valmir Nilton Rahmeier, conhecido 
como Pakinha, que era diretor de Departamento de Serviços 

Urbanos, lotado na Secretaria Obras Públicas. Ambos são 
investigados pela Polícia Civil por suposto envolvimento em 

um esquema de corrupção que fraudava processos licitatórios, 
e foram alvos de mandados de busca e apreensão na semana 

passada na segunda fase da Operação Retro Case.

Ortigara na Amop 
O secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, 

estará hoje na sede da Amop, onde participa, a partir das 
9h30, da 7ª Assembleia Geral Ordinária da entidade. Ortigara 

apresenta os programas governamentais de agricultura. 
Durante o encontro, será lançado “O Manual do Secretário 
Municipal de Agricultura”, livro que repassa orientações de 

programas desenvolvidos na área da agricultura que serve de 
balizamento para as atividades desenvolvidas nos municípios. 
O livro foi elaborado pela Secretaria Estadual de Agricultura e 

Abastecimento, em parceria com a Amop.

A pedido
Como consta no Diário 
Oficial, a exoneração dos dois 
ocorre a pedido, ou seja, eles 
pediram para sair. Na semana 
passada, a prefeitura informou 
que os cinco servidores 
investigados haviam sido 
afastados dos cargos e 
realocados em outras funções 
até que as investigações 
fossem concluídas. Conforme 
o secretário de Gestão 
e Planejamento, Edson 
Zorek, um terceiro servidor 
concursado vai responder a 
processo administrativo.

Protegidos
Durante a semana, circularam 
em grupos de WhatsApp que 
os dois exonerados ontem 
seriam “protegidos” de 
vereadores da base aliada e 
que por isso não tinham sido 
dispensados. Pronto! Agora 
eles pediram para sair.

Retro Case
No total, a Operação Retro 
Case II investiga 39 servidores 
de 21 prefeituras do oeste e 

do sudoeste. De acordo com 
a polícia, quatro empresas 
atuavam por meio de um 
“sócio oculto”, cujo nome não 
foi divulgado (nem fofocado, 
por enquanto), e eram 
contratadas para manutenção 
de máquinas pesadas mas 
entregavam peças usadas 
no lugar de novas (ou nem 
entregavam), além de 
superfaturar os preços. Uma 
contabilidade paralela indicava 
valores que eram devolvidos 
a servidores em forma de 
propina. A cada R$ 2 milhões 
faturados, R$ 700 mil eram 
para “retorno”. 

Voto útil 
A Câmara de Cascavel remarcou 
para 20 de agosto a audiência 
pública para discutir o voto útil. 
Com o tema “Cascavelense vota 
em cascavelense”, o encontro 
vai defender a importância de 
eleger mais representantes 
locais nas eleições para 
deputado estadual e federal, 
ano que vem. A pauta é 
defendida pelos vereadores 
Alécio Espínola (PSC) e Dr. 
Lauri (Pros). 
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Habemus episcopus? 
Processo para escolha de
novo bispo pode levar anos

No dia 11 de março deste ano, 
Cascavel e região se despediam do 
arcebispo metropolitano da Igreja 
Católica, Dom Mauro Aparecido dos 
Santos, que faleceu em decorrência 
de complicações causadas pela covid-
19. Passados mais de quatro meses, 
a dúvida é quem assumirá seu lugar.

Com o padre Reginei Modolo, o 
Padre Zico, cumprindo as funções 
administrativas que eram do arcebispo, 
a Igreja Católica já começou os proce-
dimentos para a escolha do substituto. 
Mas sem prazo para definições.

O processo para a escolha de um 
arcebispo para uma diocese é feito sob 
sigilo pontifício. É um processo longo, 
que dura nove meses, mas que pode 
demorar até dois anos. Além de longo, 
o processo envolve diferentes etapas e 
tudo tramita no mais absoluto segredo. 
Os detalhes do trâmite não são divulga-
dos por nenhuma das esferas, nem no 
Brasil, nem no Vaticano.

Na primeira par te do processo, 
a Nunciatura Apostólica, que é uma 
representação da Santa Sé no Brasil, 
faz um estudo que serve de subsídio 
para a Congregação para os Bispos, 
na Santa Sé, no Vaticano.

De acordo com o Padre Zico, nesta 
primeira parte do processo, a Nuncia-
tura fará a coleta de dados do perfil 
da diocese e de nomes indicados. 
“O núncio faz uma colheita de dados 
sobre o perfil da Diocese. Além disso, 
alguns padres, bispos e arcebispos 

Entidades repudiam aumento do Fundão
Duas entidades cascavelenses divul-

garam nota repudiando o aumento do 
Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões para 
R$ 5,7 bilhões. “A Amic PR destaca ser 
inconcebível a aprovação dos congres-
sistas em qualquer contexto, mas que 
a pandemia e a crise econômica oriunda 
dela tornam ainda mais escandalosa a 
decisão dos parlamentares que votaram 

a favor. A entidade entende que a apro-
vação demonstra descompromisso do 
Congresso Nacional com a moralidade 
e com cada um dos brasileiros”.

Já a Acic diz que chama atenção a 
“falta de conexão dos parlamentares 
com a atual realidade brasileira. É lamen-
tável autorizar esse aumento em um 
período em que o País enfrenta enormes 

dificuldades sociais e econômicas geradas 
pela pandemia do coronavírus”.

Acrescenta que a hora pede sensi-
bilidade, empatia e respeito. E conclui 
reforçando a necessidade das “refor-
mas e pelo enxugamento da máquina 
pública, e renova a sua esperança de 
que um dia o Brasil será um país mais 
justo, unido e equilibrado”.

EM registro histórico, Dom Mauro com o Papa Francisco

ARQUIVO

são convidados para indicar nomes 
de possíveis substitutos, sendo que 
todos [os indicados] precisam ser bis-
pos.” Ou seja, o Padre Zico está fora 
dessa seleção, por enquanto!

Em um segundo momento, de posse 
de todos esses dados, a Nunciatura 
escolhe os nomes que entender mais 
adequados para a lista tríplice. “A Nun-
ciatura faz um trabalho de escolha para 
verificar qual deles ela vai indicar para 
ser o arcebispo. Depois, a própria Santa 
Sé apresenta ao Papa a lista tríplice e o 
estudo realizado para que ele nomeie o 
novo bispo”, explica.

É o Vaticano quem comunica ao novo 
bispo da decisão, e, ele aceitando, a 
nomeação é anunciada publicamente 
pelo Papa na Sala Paulo VI no Vaticano, 
em uma manhã de quarta-feira.

A partir disso o trâmite acelera um 
pouco, pois o Código Canônico determina 
que o eleito tome posse na Arquidiocese 
até dois meses depois da nomeação.

No caso da escolha para o novo 
arcebispo metropolitano de Cascavel, 
a Nunciatura Apostólica está na pri-
meira fase do processo, recebendo 
indicações e realizando o estudo. 

Por conta disso, não há previsão 
de quando a Arquidiocese de Cascavel 
contará novamente com um arcebispo. 

Até lá, o Padre Zico segue às 
frentes das atividades de administra-
dor diocesano.

Segundo ele, o título do bispo é 
investido por conta do local que irá 
atual. No caso de Cascavel, o bispo 
que assumir a Arquidiocese será sem-
pre um “arcebispo metropolitano”.
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 Metade dos cascavelenses já 
recebeu a vacina contra covid

Cascavel alcançou ontem 
220.933 doses de vacina contra 
a covid-19 aplicadas. Dessas, 
155.110 se referem à primeira 
dose e 13.140 à dose única. Ou 
seja, 168.250 pessoas já recebe-
ram a vacina, o que corresponde 
a 50,6% da população (332.333, 
segundo o IBGE). Um total de 
52.683 tomou as duas doses e, 
somado a quem recebeu a dose 
única, são 65.823 cascavelenses 
que já estão totalmente imuniza-
dos contra a doença.

Em números absolutos, Casca-
vel só está atrás de Curitiba, que 
lidera o ranking com 1.255.727 
doses; Londrina (362.911) e 
Maringá (342.350).

Apesar do avanço, a campa-
nha deu nova parada por falta 
de vacinas. Ontem e hoje, ape-
nas a segunda dose está sendo 
aplicada. A expectativa é pelo 
recebimento da nova remessa, 
o que deve acontecer no fim da 
tarde desta quar ta-feira ou no 
início da quinta. Com mais vaci-
nas, Cascavel retoma a imuniza-
ção, que parou na população em 
geral com 33 anos.

CRONOGRAMA
Quem ainda não tomou a vacina 

contra a covid-19 deve ficar atento 
para a divulgação do novo crono-
grama, que acontecerá tão logo 
cheguem novas doses. 

Covid já matou 884 
pessoas

Desde o início da pandemia, 884 mora-
dores de Cascavel faleceram devido 

às complicações da covid-19. No total, 
40.907 contraíram a doença. Conforme 
boletim divulgado ontem, 113 pessoas 
estão internadas, das quais 86 em UTI. 
Há ainda 682 em isolamento domiciliar.

Onde tomar a 2ª dose
Com exceção de quem recebeu a vacina da Janssen, que é dose única, todos 
que já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 devem tomar a 
segunda dose. O nome da fabricante e a data estão informados no cartão de 

vacinação que foi entregue no dia em que foi aplicada a primeira dose. As 
vacinas da CoronaVac têm intervalo menor entre as duas doses, enquanto 
as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca demoram um pouco mais. Por isso, é 

preciso ficar atento ao que consta na carteira de vacinação.
A prefeitura informa que, para tomar a segunda dose, a pessoa deve ir ao 
mesmo local onde tomou a primeira, e levar junto a carteira de vacinação 

para anotação e conferência. 
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Licitação garantirá ampliação do 
sistema de iluminação de LED

Nos últimos quatro anos, a ilu-
minação pública em Cascavel pas-
sou por um processo de moder-
nização com a substituição das 
luminárias tradicionais que deram 
espaço para as lâmpadas de LED. 
Em Cascavel, existem cerca de 
40 mil pontos de iluminação 
pública e aproximadamente 12 
mil já contam com o sistema LED, 
que possui melhor luminosidade 
e o custo é bem inferior.

A modernização do pátio de 
iluminação pública terá sequência 
com a licitação iniciada na tarde 
dessa terça-feira (20) para a esco-
lha luminárias com tecnologia de 
LED e materiais elétricos. O valor 
global da licitação, na modalidade 
Concorrência (06/21), é de R$ 
16,2 milhões.

A modernização da iluminação 
pública será feita com 100% de 
recursos municipais oriundos da 
Cosip (Contribuição para o Custeio 
dos Serviços de Iluminação Pública) 
e recursos livres. A empresa vence-
dora terá sete meses para instalar 
10.195 luminárias. Após a conclu-
são desse novo projeto, serão 50% 
de vias com iluminação em LED.

“As lâmpadas trocadas sofrerão 

Bairros e loteamentos contemplados
Guarujá, XIV de Novembro, Santa Felicidade, Universitário, Cascavel Velho, Cata-
ratas, Periolo, Brasília, Morumbi, Floresta, Interlagos, Brazmadeira, Vista Linda, 
Pacaembu, São Cristóvão, Região do Lago, Country, Centro, Alto Alegre, Parque 

Verde, Coqueiral, Recanto Tropical, Cancelli, Canadá, FAG, Santa Cruz, Esmeralda, 
Santos Dumont, Pioneiros Catarinenses, Neva, Parque São Paulo e Maria Luiza.

logística reversa com destinação 
correta das mesmas pela empresa 
vencedora da licitação. A ilumina-
ção em LED oferece muitas van-
tagens em relação à iluminação 
existente, como durabilidade, eco-
nomia, ampla garantia, e, como 
consequência, menor quantidade 
de pontos escuros e reclamações 
pela população”, disse o secretário 
de Obras Públicas, Sandro Rancy.

Segundo o secretário, a eco-
nomia pode chegar a aproximada-
mente 50% em algumas vias, mas 
depende das potências existentes 
comparadas com as potências das 
lâmpadas LED. “Além de moderni-
zar e dar sequência a um projeto 
de padronização da iluminação 
pública, as lâmpadas de LED pos-
suem vida útil mais longa que as 
convencionais e reduzem o custo 
de consumo e manutenção”.

A modernização da iluminação 
pública em Cascavel vem sendo 

discutida desde 2017 e as lâmpa-
das que já foram trocadas propor-
cionam economia mensal de mais 
de R$ 100 mil aos cofres públicos.

TECNOLOGIA garante economia e mais qualidade 
à população

SECOM
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Currículo da Rede Municipal: 
Obra construída por muitas mãos

O lançamento do Volume II do 
Currículo para a Rede Municipal 
de Cascavel - Ensino Fundamen-
tal - séries iniciais, na manhã de 
ontem (20), no Teatro Municipal 
Sefrin Filho, recebeu por par te 
do prefeito Leonaldo Paranhos a 
mesma relevância que a inaugura-
ção de uma grande obra arquite-
tônica pois, segundo ele, a obra 
construída coletivamente por pro-
fissionais da Educação merece ser 
reconhecida como uma das maio-
res obras entregues pelo governo 
municipal. “De todas as obras que 
a gente entregou, que passam de 
400 obras físicas, nós queremos 
eleger essa obra do currículo como 
uma das mais importantes, pois a 
gente sabe que a obra boa é a obra 
que encontra com a necessidade e, 
aqui, nós estamos entregando uma 
trajetória de vida para as nossas 
crianças de 1º a 5º ano”, disse.

O prefeito estendeu o agrade-
cimento a todos os profissionais 
que se dedicaram na reestrutura-
ção do Currículo da Rede Munici-
pal de Cascavel. “Mais uma obra 
que a gente está entregando, mas 
a homenagem de hoje é a todos 
vocês que se envolveram, e eu 
tenho certeza que toda obra que 
tem o envolvimento, a paixão, a 
colaboração, é uma obra perma-
nente. E essa será permanente 
para a cidade, para os nossos alu-
nos e para vocês que construíram”.

A secretária de Educação, Mar-
cia Baldini, falou da satisfação 
de estar entregando aos profis-
sionais da Educação o Currículo 
reformulado. “Esse documento já 
teve elaborada a primeira versão 
em 2008 e, passados dez anos, 
com a aprovação da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), 

O Currículo
O desenvolvimento de um currículo perpassa diversos aspectos que constituem o 

espaço escolar. O documento traz a concepção de sociedade, de homem e o sujeito 
que se deseja formar por meio do ensino sistematizado, desenvolvido dentro da 
escola. A elaboração é fruto de uma construção coletiva com a participação de 

profissionais da Educação, que teve início em 2004, culminando com a publicação da 
primeira edição do Currículo em 2008, quando passou a orientar os trabalhos peda-

gógicos nas escolas e nos Cmeis. Após mudanças nas legislações, pesquisas educacio-
nais e ampliação no número de alunos e profissionais, ocorreu a primeira revisão do 

currículo, processo que teve início em 2018. O Município de Cascavel investiu mais de 
R$ 180 mil em formação continuada para o realinhamento do Currículo do Ensino Fun-
damental - anos iniciais. Na solenidade de ontem (20), os primeiros exemplares foram 
entregues aos profissionais que participaram dos grupos de trabalho de cada compo-
nente curricular: Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, 

Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Matemática e Fundamentos Teóricos.

houve a necessidade da reade-
quação, adaptando-o à BNCC. 
É um documento nor teador do 
processo de ensino e aprendiza-
gem e vai beneficiar tanto o pro-
fessor, na elaboração das aulas, 
quanto o aluno, no processo de 
aprendizagem”.

FORMAÇÃO
Além da entrega do segundo 

volume do Currículo para o Ensino 
Fundamental - séries iniciais, 
também houve a formação con-
tinuada para os profissionais da 

rede municipal, com transmissão 
ao vivo no canal da Semed no 
YouTube. 

A formação contou com a fala 
da diretora do Departamento Peda-
gógico, Rosane Brandalise Correa, 
e do coordenador da Robótica e 
Informática Educacional, Marcel 
Kappes, que foi o responsável pelo 
projeto gráfico e a diagramação da 
nova versão do currículo. 

Além disso, colaborou na forma-
ção continuada Marta Sueli Faria 
Sforni, que atuou como assessora 
geral do Currículo.

DOCUMENTO que começou a ser elaborado em 2004 orienta os trabalhos pedagógicos

SECOM
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Rede municipal recebe mais 
de 29 mil alunos das férias

Nesta quinta-feira (22), a rede 
municipal de ensino de Cascavel volta 
a atender os alunos, após as férias de 
julho. Com 100% das escolas e dos 
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) atendendo de forma 
presencial, a Secretaria de Educação 
acredita que cerca de 29.300 alunos 
estejam frequentando presencial-
mente as unidades escolares, desde 
o Infantil II, nos Cmeis, até o 5º ano 
do Ensino Fundamental, bem como 
as turmas da EJA (Educação para 
Jovens e Adultos). Apenas as turmas 
de berçário (Infantil e Infantil) que 
retornarão num segundo momento, 
depois que os professores dessas 
turmas receberem a segunda dose 
da vacina contra a covid-19.

Segundo a secretária de Educa-
ção, Marcia Baldini, o retorno pós-
-férias ocorrerá de forma ainda mais 
segura, considerando que as unidades 
manterão os protocolos sanitários e 
a orientação aos alunos em relação 
ao distanciamento social, e agora com 
todos os professores e os servidores 
já vacinados com a primeira dose anti-
covid. “Alguns já tomaram a segunda 
dose e isso nos traz uma segurança 
muito grande para que o processo de 
ensino presencial não seja mais inter-
rompido. Os pais podem ficar tranqui-
los em relação à segurança dos filhos, 
pois todos os cuidados sanitários 
serão tomados”. 

Marcia ressalta a importância da 
parceria entre família e escola neste 
momento: “Pois ao mesmo tempo 
em que nossos profissionais toma-
rão todos os cuidados na escola, é 
importante que os familiares tam-
bém orientem bem os alunos, para 
que façam realmente o uso dos pro-
tocolos sanitários”.

ESCOLA FELIZ
O prefeito Leonaldo Paranhos 

destaca que o retorno é motivo de 
muita alegria, depois de um período 
tão longo em que as escolas preci-
saram ficar fechadas devido à pande-
mia do novo coronavírus, justamente 

Escolas em obras
Em obras, algumas unidades escolares ainda estavam atendendo os alunos somente no 
sistema remoto e, agora, algumas turmas serão realocadas.A Escola Divanete Alves Brito 
da Silva, do Bairro Periolo, terá capacidade de absorver parte dos alunos na própria unidade. 
No dia 22, as turmas do 3º A, 4º A e B e 5º A e B, do período matutino, e Infantil V B e C, 2º C, 
3º C, 4º C e 5º C, do período vespertino retornam na própria escola. Já as turmas 1º A, 2º A, e 

3º B, da manhã, 1º B e C, e 2º B, da tarde, retornam no dia 26 de julho, no Centro de Convivên-
cia Intergeracional - Eco Park, na Rua Florêncio Galafassi, 20, no Periolo. As turmas do Infantil IV 
A e Infantil A seguem por enquanto em atividade remota e a entrega das mesmas acontece na 
Escola Divanete. Os alunos da Escola Juscelino Kubitscheck, com exceção da turma do Infantil 
IV A, retornam no dia 22, na Escola Adolival Pian, e a turma do Infantil IV A, volta também no 
dia 22, só que no Cmei Sonho de Criança. As três unidades escolares ficam no Bairro São Cris-
tóvão. A entrega das atividades remotas ocorrerá na Escola Juscelino. Já a Escola Maximiliano 

Colombo retorna no dia 26 e terá as turmas do Infantil V B e 1º A, da manhã, Infantil V C e 1º B, 
da tarde, sendo atendidas na Escola Municipal Dulce P. P. Tavares, e o 3º A e 5º A da manhã, e 
2º A e B, 3º B e 4º A, da tarde, no Colégio estadual Itagiba Fortunato. Todas unidades escolares 
do Bairro Brasília.A Escola Nicanor Silveira Schumacher conseguirá absorver no local, a partir 
do dia 26, as turmas de 1º e 2º ano. As turmas do 3º A, 4º A e B, e 5º A e B serão atendidos 

no Colégio Estadual Castelo Branco, já na quinta-feira (22). E os alunos do Infantil IV e V serão 
atendidas no Cmei Stanislava a partir do dia 28. A Escola Dulce P. P. Tavares, além de absorver 

parte dos alunos da Escola Maximiliano, voltará a atender seus alunos presencialmente. E 
os alunos da Escola Nossa Senhora da Salete seguem atendidos no Centro Catequético da 

Paróquia Santo Inácio de Loyola, no Brazmadeira.

PEQUENOS retornam com rigoroso protocolo de segurança sanitária

SECOM

após um período de muito esforço 
por parte do Município, para ofe-
recer um ambiente agradável aos 
profissionais e alunos, por meio do 
Programa Escola Feliz. “Escolas que 
nós colorimos, pintamos, colocamos 

parquinho, melhoramos a merenda 
e que, compulsoriamente, tivemos 
que ficar afastados. Mas o retorno 
será absoluto, um retorno de come-
moração e até de reconhecimento da 
importância da Educação”.



09LOCALCASCAVEL, 21 DE JULHO DE 2021

Vitória ganha festa e
novo espaço no Zoo

Teve festa no Zoológico de 
Cascavel ontem, com direito a 
bolo e balões, para comemorar o 
aniversário de um ano da Vitória, 
uma tamanduá-mirim que chegou 
ao Zoo ano passado, bastante 
debilitada. Ela foi resgatada em 
Umuarama e trazida para Casca-
vel. Na época, ela pesava menos 
de meio quilo, tinha diarreia e 
broncopneumonia, e a equipe 
teve bastante trabalho para sal-
var a bichinha.

Agora com nove quilos, dócil 
e um jeitinho meigo de se mover, 
Vitória gostou da casa nova prepa-
rada para ela no Zoológico, cheia 
de galhos e com um abrigo sus-
penso, bem como ela gosta.

Na frente do recinto, foram colo-
cadas diversas fotos mostrando a 
trajetória da pequena guerreira, 
que pareceu gostar das atenções 
recebidas.

SOLTOS
Do outro lado da rua, quem encanta 

o público são os saguis no Lago Munici-
pal. Diversão para quem visita o parque, 
especialmente para os fotógrafos. Celso 
Dias não resistiu a tanta “fofura” e fez 
questão de registrá-los. 

Embora não sejam tão amigos 
quanto aparentam de longe, impossí-
vel não se apaixonar pelos saguis e 
suas expressões.

VITÓRIA ganhou balões, mural e um novo recinto para comemorar seu aniversário

REPRODUÇÃO

MACAQUINHOS divertem quem visita o Lago Municipal

 C
E
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O
 D

IA
S



        10 VARIEDADES CASCAVEL, 21 DE JULHO DE 2021

“Na Casa da Sogra” 
estreia em Cascavel

Numa promoção especial, a 
Academia Brasileira de Cultura 
e Cidadania, em parceria com a 
Secretaria de Cultura e Esportes 
de Cascavel, na retomada das 
atividades artísticas presenciais 
na cidade, apresenta no palco 
do Teatro Municipal Sefrin Filho 
o grupo Executiva Cia de Teatro, 
com a estreia do espetáculo “Na 
Casa da Sogra”. 

Uma comédia hilariante, que 
promete arrancar boas gargalha-
das do público. 

O texto é do cascavelense 
Cleiton Costa e a direção, de 
Harold Torres. O elenco traz 

a atriz Nani Nogara, muito 
conhecida no segmento das 
ar tes visuais, que divide o 
palco com Cleiton Costa e 
alguns convidados.

A peça é recomendada para 
maiores de 12 anos.

A apresentação será no dia 
12 de agosto, às 20h. 

O ingresso custa R$ 30. Anteci-
pado, pelo PIX: 01077021000178, 
fica apenas R$ 20.

ATENÇÃO: O Teatro manterá 
as normas de segurança sanitá-
ria necessárias para o conforto 
do espectador. 

Valorize Cascavel na Internet
“Queremos que os moradores 

de Cascavel se sintam protago-
nistas neste momento histórico 
que a quarta melhor cidade do 
Brasil vive”, ressalta o diretor da 
Secom, Mozzart Piccoli. 

Para isso, a Prefeitura de Cas-
cavel lança uma campanha em 
que todas as pessoas podem 
participar. “Nossa meta é trazer 
para o cotidiano na comunicação 
do Município a visão diária das 
pessoas com imagens fotográfi-
cas da cidade”.

O tema das fotografias deve 
ser exclusivamente Cascavel. 
Pode ser uma paisagem natu-
ral, fotos de car tões-postais 
da cidade, igrejas, cachoeiras, 
obras importantes, enfim, tudo 
o que enalteça Cascavel.

Para participar, basta compar-
tilhar as imagens no Instagram, 

marcar @cascavel_
prefa e utilizar as 
hashtags #amorpor-
cascavel #Cascavelpr 
#Cascavel70anos.

O impor tante é 
que, para par tici-
par, não precisa ser 
profissional. Basta 
a fotografia estar 
nítida, ter boa quali-
dade e não estar em 
preto e branco. Deta-
lhe: a foto precisa ser 
de sua autoria.

Poste a fotogra-
fia no seu feed, nos 
stories, ou mande 
para o Insta da @
cascavel_prefa.

REGISTRO feito por Regi-
naldo Francisco
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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
Outras pessoas podem colocar palavras na sua boca, interpretar 
mal o que disser e provocar discussões. Tá amarrado! Mas as 
instabilidades serão passageiras e você vai superar qualquer con-
tratempo rapidinho. À tarde terá excelentes resultados no serviço 
e chance de melhorias nas finanças.

Cuide bem da saúde e foque nos seus deveres sem sair muito 
do planejamento, pois tende a se irritar ou se perder ao lidar com 
vários interesses de uma vez. Imprevistos no trabalho podem 
deixar os nervos à flor da pele, então, faça as coisas com calma 
para não surtar.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Concentre suas energias no que for mais importante e evite se 
preocupar muito com a vida alheia. À tarde, a Lua favorece os 
assuntos financeiros e deixam seu tino bem afiado para nego-
ciar. Pode se livrar de dívida ou algo ligado a dinheiro que vinha 
incomodando você.

Seus relacionamentos ganham ânimo e seu poder de influência 
se eleva: exerça sua liderança. Terá sucesso em parcerias e nos 
contatos de trabalho. À noite, a Lua anuncia novidades que são 
para glorificar de pé.

Pode ganhar uma grana a mais por conta de algum bico ou serviço 
extra que pegar. Oportunidade de um emprego novo. À noite, Lua 
trará vibes poderosas na paixão e revelam que o período será 
perfeito sem defeitos na conquista.

Câncer 21/06 a 21/07
Se quiser que as coisas melhorem, faça o que sabe e con-
trole o orçamento com pulso firme. Seu esforço vai surtir bons 
resultados no trabalho e será avaliado pelos chefes. Há chance 
de receber uma proposta interessante que pode, inclusive, 
favorecer seus ganhos.

Controle seu talento para ser rico, seu lado consumista e evite 
clicar nas promoções enquanto utiliza a internet para não ficar 
tentado a gastar. Também convém não pagar de doida, ter 
cuidado com suas atitudes impensadas e imprevisíveis, pois 
pode atrair aborrecimentos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua garante que você vai se sair bem de qualquer situação com 
seus argumentos e ideias férteis. O planeta alerta que convém 
segurar os gastos e não fazer mudanças impensadas pela manhã.

Touro 21/04 a 20/05
É provável que se depare com alguns imprevistos ou tenha gastos 
inesperados, mas adote a calma como lema, pois a tarde será bem 
mais positiva. Só tome cuidado para não chuta o balde para não 
ter de buscar depois, com o rabinho entre as pernas.

Terá agilidade, criatividade e se dará bem em tudo o que fizer e 
disser. No trabalho, aposte em sua experiência e em suas ideias 
para se destacar. Sua vida social estará bastante ativa e vai render 
muita paquera.

Evite realizar mudanças e não arrisque o que conquistou caso 
desconfie que pode obter resultados insatisfatórios. É hora de 
dobrar a atenção com as finanças, explorar seu lado prudente 
e maneirar nos gastos. À tarde o seu astral estará em alta, com 
agito nos contatos familiares.

Procure agir com calma e foque nos compromissos profissionais 
que já estão em andamento, assim terá mais sucesso em seus 
projetos e metas. À tarde, a Lua sorri para Marte e sinaliza boas 
oportunidades de sucesso em concursos, estudos e coisas novas 
que queira começar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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"Se Beber,
Não (?)",
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Acredita;
tem fé 
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membro da 
Sociedade
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cia Mineira
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(Gram.)
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Santo (?),
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Onda de crimes: Cascavel tem 
28 roubos/furtos em 1 semana

Apesar da queda de 20% de 
assaltos em Cascavel no primeiro 
semestre do ano na comparação 
com o mesmo período de 2020, 
conforme balanço da Polícia Mili-
tar, a cidade vive dias de terror nas 
mãos de bandidos.

Levantamento feito pelo Hoje-
News mostra que nos últimos oito 
dias houve ao menos 28 roubos/fur-
tos na cidade, número que preocupa.

Um dos roubos que chamaram 
a atenção pela violência aconteceu 
na última quinta-feira (15). Bandi-
dos entraram em uma residência 
na Avenida Toledo, renderam os 
moradores e levaram TV, celular e 
uma bolsa com mais de R$ 11 mil, 
a qual foi encontrada pela Polícia 
Militar a três quadras do local com 
todo o dinheiro.

Já na madrugada da última 
segunda, ladrões renderam o 
dono de um comércio na região 
do Bairro Presidente, agrediram a 
vítima e a mantiveram refém por 
duas horas, antes de fugirem. Do 
local, foram levados várias caixas 
de bebidas, um celular e um veí-
culo Fox, de cor preta.

A Polícia Civil diz que Cascavel 
é uma cidade “bem movimentada” 
em termos de criminalidade e a 
população não percebe isso em 
razão da ação das polícias e da 
Guarda Municipal. 

“O roubo que preocupa de uma 

forma diferenciada é o roubo à resi-
dência e a estabelecimentos comer-
ciais, porque há uma maior chance 
de acontecerem lesões corporais e 
até a morte das vítimas”, alerta a 
delegada-chefe da Polícia Civil, Anna 
Karyne Turbay Palodetto.

Já o vice-presidente do Conseg 
(Conselho Comunitário de Segu-
rança), Luiz Sergio Martins Wosiack, 
os assaltos da semana passada são 
“casos pontuais”. “Sabemos que 
tem uma dupla de motociclistas 
que está aterrorizando o comércio 
da cidade, mas a polícia já está no 
encalço desses bandidos”, garante.

A ação dos tais motociclistas 
foi registrada na sexta-feira (17), 
quando um pedestre foi assaltado 
pela manhã enquanto andava pela 
Rua Cinira Santos, no Bairro Cata-
ratas. A vítima contou que os dois 
homens a abordaram, deram voz de 
assalto e levaram celular, dinheiro e 
documentos e fugiram em uma moto-
cicleta preta.

AÇÕES
Nos meses de abril, maio e 

junho, a polícia enveredou esforços 
e fez duas ações para prender res-
ponsáveis a roubos nas rodovias. 
“Trabalhamos sempre dos crimes 
mais graves aos menos graves e 
agora estamos nos dedicando aos 
roubos nas rodovias, de residência e 
de veículos”, disse a delegada Ana. 

Além dos roubos, houve aumento 
significativo de furtos de veículos 
para a retirada de peças. “Esse 
crime é muito difícil de investigar, 
por ser muito casuístico (minucioso). 
Pode ser alguém que esteja pas-
sando, pode ser um grupo que esteja 
fazendo isso para conseguir peças... 
Neste caso, a maioria dos veículos é 
recuperada faltando peças”.

Por conta do volume signifi-
cativo dos crimes, a polícia fará 
reuniões com outros órgãos de 
segurança para tentar identificar 
focos de problemas e programar 
ações em conjunto para reduzir os 
fur tos a veículos. 

Bandidos usam 
mulheres e 

crianças para 
driblar fiscalização 

O delegado da Polícia Fede-
ral Jair de Almeida Ricci aler ta 
sobre o fato de bandidos estarem 
usando mulheres e crianças para 
tentar enganar a fiscalização de 
agentes federais especialmente 
na região de fronteira.

Segundo ele, na Delegacia de 
Cascavel, nos últimos dez dias 
foram feitas três grandes apreen-
sões de celulares em que havia 
mulheres e crianças.

Nesses casos, além de respon-
der pelo crime de descaminho, os 
criminosos também respondem 
por corrupção de menores, cujas 
penas são de 1 a 4 anos de reclu-
são (para cada crime), além da 
recolha da criança envolvida ao 
Conselho Tutelar.

Em defesa das vítimas do Dr. Bacana 
Seis associações que represen-

tam os policiais e os bombeiros mili-
tares do Paraná realizaram uma cole-
tiva de imprensa na tarde de ontem 
para apresentar um plano de ação e 
explicar as medidas que serão toma-
das para garantir a devida defesa e 
a proteção das policiais vítimas de 
assédio do médico tenente-coro-
nel Fernando Dias Lima, conhecido 
como Dr. Bacana.

No dia 24 de junho, ele foi 

absolvido pela Justiça Militar da 
acusação de atentado violento ao 
pudor e assédio sexual feita por 
cerca de 40 vítimas. 

Acesse pelo QR code 
a entrevista sobre 
as ações adotadas



13HOJE NEWSCASCAVEL, 21 DE JULHO DE 2021



14 ESPORTE CASCAVEL, 21 DE JULHO DE 2021

COMO ESTÁ O GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º FC Cascavel 17 7 5 2 0 15 7 8 81
2º Joinville 15 7 4 3 0 9 4 5 71,4
3º Caxias 11 7 3 2 2 11 7 4 52,4
4º Juventus-SC 8 7 2 2 3 5 5 0 38,1
5º Marcílio Dias 8 7 2 2 3 6 11 -5 38,1
6º Aimoré 7 7 2 1 4 8 9 -1 33,3
7º Esportivo 6 7 1 3 3 6 8 -2 28,6
8º Rio Branco 3 7 0 3 4 2 11 -9 14,3

PRÓXIMA RODADA -24 E 25/07
 FC Cascavel       x   Rio Branco
 Joinville  x  Esportivo
 Marcílio Dias  x  Caxias
 Aimoré  x  Juventus

15 vezes Léo Itaperuna
O gol marcado na vitória sobre o Rio 

Branco domingo (18), pelo Campeonato 
Brasileiro da Série D, transformou Léo 
Itaperuna no maior artilheiro da histó-
ria do Futebol Clube Cascavel. Agora, 
o atacante tem 15 gols anotados pela 
Serpente Aurinegra e ultrapassou Lucas 
Tocantins, que soma 14 tentos.

A história de Leonardo de Oliveira 
Clemente Marins, conhecido pela tor-
cida como Léo Itaperuna ou Itapemito, 
com a camisa do Cascavel começou no 
dia 20 de setembro de 2020, quando 
entrou em campo pela primeira vez 
vestindo as cores do manto aurinegro.

Na ocasião, o time cascavelense 
fazia também a sua estreia em uma 
competição nacional. A partida, no 
Estádio Olímpico Regional Arnaldo 
Busatto contra a Cabofriense, termi-
nou empatada por 3 a 3, com o arti-
lheiro anotando um dos gols.

Ainda em 2020, Itaperuna marcou 
mais três vezes durante o Brasileirão, 
sendo um na vitória por 3x0 contra 
o Nacional de Rolândia, mais um na 
vitória contra a Portuguesa do Rio de 
Janeiro por 2x1, e um contra os cario-
cas da equipe do Bangu, quando a 
Serpente venceu por 3x0.

Curiosamente, suas maiores 
vítimas foram as equipes do Rio de 
Janeiro, estado natal do jogador. Outro 
fato que chama a atenção é que, em 
todos os jogos em que Itaperuna dei-
xou sua marca, a equipe de Cascavel 
saiu vencedora. 

ATUAL TEMPORADA
Na temporada 2021, já são 11 gols 

marcados, sendo um na vitória por 2x1 
sobre o Figueirense de Santa Catarina 
pela Copa do Brasil e 4 pelo Campeonato 

O que diz o artilheiro
Além de se tornar o maior artilheiro do clube, Itaperuna também é o primeiro 

jogador da Serpente Aurinegra a marcar em três competições diferentes em uma 
única temporada. “Estou muito feliz pela marca alcançada. No começo do ano, minha 
meta era chegar a dez gols na temporada eu já a ultrapassei e espero poder ampliar”, 

revela Itaperuna.  Ele enaltece a equipe: “Momento especial na minha carreira, é 
importante entrar para a história de um clube como o Cascavel, equipe que tem cres-

cido muito no cenário nacional, é referência de organização e administração, o que reflete 
em campo, podemos ver os resultados claramente. Sou grato aos familiares e amigos que 
me apoiam todos dias e não poderia esquecer dos meus companheiros de time. Só pude 

conquistar essa marca individual com o trabalho coletivo de todo o elenco”.

Paranaense - 2 contra o Cascavel CR, 1 
contra o Coritiba e 1 gol na vitória por 2x1 
contra o Maringá pela primeira partida das 
quartas de final do Estadual.

Pelo Brasileiro da Série D deste ano, o 
atacante balançou as redes em mais seis 
oportunidades, ocupando a vice-artilharia 
da competição. Os gols foram marcados 
no empate de 3x3 contra o Joinville, no 
qual Léo estufou as redes por duas vezes, 
1 na vitória por 3x1 sobre o Aimoré, mais 
2 no bom resultado de 2x1 contra o Espor-
tivo e, finalizando, o gol de número 15, 
marcado contra o Rio Branco.

HOMENAGEM
Para homenagear o jogador, o presidente 

do FC Cascavel, Valdinei Silva, entregou uma 
camisa com o número 15 estampado. “Léo 
Itaperuna é um jogador muito importante 
para o nosso clube e tem feito a diferença 
dentro de campo. Ele se tornou o maior 

artilheiro da história do FC Cascavel e espe-
ramos que ele continue com esse desempe-
nho para nos auxiliar na busca pelo acesso 
à Série C”, disse Valdinei.

Melhores campanhas 
da Série D

O primeiro turno da fase de grupos da 
Série D terminou domingo. O FCC jogou 
em Paranaguá e venceu o lanterna Rio 

Branco por 4 a 1. O resultado manteve o 
time cascavelense líder do Grupo 8 e com 
a melhor campanha geral da competição 
com o Castanhal, do Grupo 1. Os times 

têm campanhas idênticas: 5 vitórias, 
2 empates, 15 gols marcados e 7 gols 

sofridos. A próxima partida do FCC será 
novamente contra o Rio Branco, no Estádio 

Olímpico, neste sábado, às 16h.

LÉO Itaperuna ganha camisa especial

ASSESSORIA
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Acompanhe as datas que os atletas 
paranaenses competem em Tóquio

O Programa Geração Olímpica 
conta com a participação de dez bol-
sistas paranaenses nos Jogos Olím-
picos de Tóquio, cuja abertura oficial 
ocorre nesta sexta-feira (23), às 8h 
(horário de Brasília). A partir desta 
semana, será possível conferir uma 
tabela que lista a data, o horário, 
a modalidade e a rodada dos com-
petidores. Esse guia será atualizado 
de acordo com eventuais mudanças 
e também considerando possíveis 
classificações dos bolsistas do pro-
grama para as próximas fases.

É uma ação da campanha 
#TorcidaParanáemTóquio. Neste 
ano, o Paraná conta com a maior 
delegação de atletas da história nos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 
2020. Ao todo, 35 representantes do 
Estado estarão na capital japonesa, 

número pouco superior ao time local 
na Olimpíada no Rio de Janeiro, em 
2016, que contou com 34 atletas.

Giuliano inicia treinos no Timão
O Corinthians se reapresentou 

ontem para ter quase uma semana 
de preparação visando à próxima 
partida pelo Campeonato Brasi-
leiro, diante do Cuiabá, na próxima 
segunda-feira. 

O dia marcou a presença de Giu-
liano em campo pela primeira vez. 
Anunciado na semana passada, o 
meio-campista fez trabalhos físicos 

                                          PRÓXIMO JOGO
                                              3ª Rodada - Hoje
 Cuiabá  x  Atlético-GO

                                    13ª RODADA  24, 25 e 26/07
 Grêmio  x  América
 Palmeiras  x  Fluminense
 Atlético-MG  x  Bahia
 Fortaleza  x  Bragantino
 Flamengo  x  São Paulo
 Santos x  Atlético-GO
 Athletico  x  Internacional
 Sport  x  Ceará
 Juventude  x  Chapecoense
 Cuiabá  x  Corinthians

no campo supervisionado pelo pre-
parador físico Fabrício Pimenta. 
Sem jogar desde 25 de abril, pelo 
Campeonato Turco, ele vinha de um 
período de férias e terá de intensifi-
car os trabalhos de parte física. 

De qualquer forma, o reforço 
só pode estrear em 1º de agosto, 
contra o Flamengo, em razão da 
abertura para reforços do exterior.

RESULTADOS DE ONTEM
   LIBERTADORES

 Atlético-MG  0(3x1)0 Boca Juniors
 Racing  ?x?  São Paulo

                            COPA SUL-AMERICANA
 Grêmio  1x2  LDU
 Athletico  ?x?  América de Cali

COMO ESTÁ A SÉRIE A
Posição  PTS  J  V  E  D  GP  GC  SG  CA  CV  % 
1º Palmeiras 28  12  9  1  2  24  12  12  32  1  77
2º Atl. Mineiro 25  12  8  1  3  16  10  6  19  3  69 
3º Fortaleza  24  12  7  3  2  20  9  11  33  2  66
4º Red Bull   24  12  6  6  0  24  15  9  29  0  66 
5º Athletico 20  11  6  2  3  19  12  7  24  4  60
6º Flamengo 18  10  6  0  4  17  9  8  18  0  60
7º Ceará  18  12  4  6  2  14  12  2  34  1  50 
8º Bahia 17  12  5  2  5  18  19  -1  39  0  47
9º Fluminense 17  12  4  5  3  10  11  -1  27  1  47
10º Santos 16  12  4  4  4  15  15  0  43  1  44
11º Atlético-GO 15  11  4  3  4  9  12  -3  29  1  45
12º Corinthians 14  12  3  5  4  9  10  -1  20  0  38
13º Internacional14  12  3  5  4  11  16  -5  36  5  38
14º Juventude 13  12  3  4  5  8  14  -6  31  3  36
15º São Paulo 11  12  2  5  5  8  12  -4  33  2  30
16º Sport-PE 10  12  2  4  6  7  11  -4  30  1  27
17º América-MG 9  12  2  3  7  9  17  -8  21  2  25
18º Cuiabá 9  10  1  6  3  10  13  -3  19  1  30
19º Grêmio 6  10  1  3  6  5  12  -7  30  1  20
20º Chapecoense4  12  0  4  8  11  23  -12  25  1 11Flu quer Léo Chú, do Grêmio

Ainda sem reforços para o segundo semestre, o Flumi-
nense estuda a contratação de Léo Chú, do Grêmio. 
Com pouco espaço em Porto Alegre, o atacante de 
21 anos teve o nome ventilado nas Laranjeiras e agrada 
ao técnico Roger Machado. Com contrato no Tricolor 
Gaúcho até o fim de 2024, o jovem pode chegar por 
empréstimo ao Rio de Janeiro.
Léo Chú estava emprestado na última temporada ao 
Ceará, onde fez 30 jogos e se destacou. Titular do Vozão 
no Campeonato Brasileiro, o atacante marcou três gols e 
deu seis assistências, desempenho que chamou a atenção 
na Europa. O Amiens, da Segunda Divisão da França, 
chegou a fazer uma proposta na casa dos R$ 30 milhões, 
mas o Grêmio recusou e reintegrou o jogador.

LUCAS UEBEL/DVG/GRÊMIO
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Pia Sundhage garante: 
“O Brasil está pronto”

As Guerreiras do Brasil estão pron-
tas! Em busca do ouro, a Seleção Bra-
sileira estreia nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio nesta quarta-feira (21), às 5h 
(horário de Brasília), contra a China. 
Cheia de expectativa, a técnica Pia 
Sundhage participou da entrevista 
coletiva oficial da partida nessa terça.

Na véspera do confronto com as 
chinesas, Pia avaliou o trabalho rea-
lizado até aqui pela Seleção e garan-
tiu: a equipe está preparada para os 
desafios que virão na Olimpíada. “O 
Brasil está pronto, com certeza. Acho 
que cuidamos de nossas prioridades 
nesses dois anos de trabalho. Acredito 
que nossa defesa, que já era boa, é 
mais sólida atualmente e que nosso 
ataque é um pouco mais organizado, 
o que significa que todo o time quer 
estar na mesma página. Mas eu nunca 
tiraria o samba, o estilo brasileiro com 
o qual elas me surpreenderam, porque 
eu amo isso. E acho que essa mistura, 
espero, vai nos fazer ir longe nessa 
Olimpíada”, projetou Pia, que não vê 
a hora de estar à beira do gramado: 
“Certamente é um momento muito 
especial, e eu estou muito grata por 
podermos estar aqui no Japão. Estou 
realmente ansiosa para ver a grama 
verde lá fora e marcar gols”.

Com dois ouros, uma prata 
e muita experiência olímpica na 
bagagem, Pia sabe que é preciso 
equilibrar confiança e pés no chão 
para ir longe no torneio. 

A treinadora aproveitou para elo-
giar a equipe da China, adversária 
que já enfrentou em 2019, no Tor-
neio Internacional de Chongqing. 
“Aquele torneio foi muito bom, e 
nós agradecemos à China por isso. 
Ele nos ensinou muito sobre o jogo, 
especialmente ao enfrentar um 
time tão técnico quanto o delas. O 

Com grupo completo, Seleção Olímpica 
realiza penúltimo treino antes da estreia

Nessa terça-feira (20), o téc-
nico André Jardine comandou 
o penúltimo treino da Seleção 
Olímpica no Estádio Hodogaya 

Soccer Field, em Yokohama, 
antes da estreia contra a 

Alemanha nesta quinta-feira 
(22). A grande novidade foi a 

presença de Brenno e Malcom, 
que se juntaram ao grupo e 

participaram da atividade nor-
malmente. Pela primeira vez 
desde que chegou ao Japão, 
Jardine levou a campo todos 
os 22 jogadores convocados.

O técnico segue fazendo trabalhos para dar ritmo de jogo e entrosamento à 
equipe, com trabalhos coletivos, a fim de orientar posicionamentos e definir 

estratégias para o duelo com a Alemanha. A equipe também fez complementos 
técnicos defensivos e de finalização, de acordo com a posição de cada atleta. 
Nesta quarta (21), a Seleção fará reconhecimento do gramado no Estádio de 
Yokohama, às 14h30 (horário local). A equipe faz seu último treino antes da 

estreia no Estádio Kozukue Fiel, às 19h30 desta quarta-feira (21). O jogo será às 
8h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo e do SporTV.

NESSA terça-feira, a Seleção foi a campo no Miyagi Stadium, palco da estreia contra a China

SAM ROBLES/CBF

primeiro jogo nas Olimpíadas é sem-
pre especial. Será uma partida difícil, 
tenho certeza. Também espero que 
vocês vejam uma Seleção Brasileira 
que faz o seu melhor, tentando tra-
zer a melhor performance umas das 
outras e se ajudando no ataque e na 
defesa. A China se qualifica como uma 
grande equipe, difícil de ser batida. Se 
quisermos vencer, temos que entregar 

nossa melhor performance”.
Pia sentencia: “Nosso objetivo 

é chegar às quartas de final. Estou 
nesse jogo há muito tempo e sei 
que, se você chega às quartas, qual-
quer um dos times pode ir à final. 
Lá, veremos o que acontece”.

A par tida terá transmissão 
da Rede Globo, do SporTV e da 
BandSports.

TREINO da Seleção Olímpica em Yokohama

LUCAS FIGUEIREDO/CBF
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