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Preservação ambiental, turismo, lazer, economia, cultura e outras atividades são 
a base do Território Verde, que promete transformar a região do Lago Municipal 
de Cascavel em um dos parques mais bonitos do País. Os detalhes do projeto 

foram apresentados ontem por arquitetos do Escritório Jaime Lerner.
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 Deputado estadual 
Requião Filho (MDB), 
ironizando a tentativa 
de apelar ao ministro 
Tarcísio Gomes e ao 

presidente Jair Bolsonaro 
pela retirada da praça da 
BR-467 entre Cascavel e 

Toledo por meio de cartas 
e requerimentos. 

Da experiência de felicidade 
nasce a saudade

A felicidade rima também com a saudade. Saudade é um sentimento 
que habita o coração que ama. Quem ama sente saudades e a saudade é 
a vontade de estar com que se ama. Viver aquela realidade de felicidade, 
estar naquele ambiente onde a felicidade parecia ser completa, estar 
naquela atividade ou com aquelas pessoas onde o coração se sentiu 
verdadeiramente acolhido, voltar àquela experiência de ajuda a alguém, 
que nos deixou profundamente realizados. Ali experimentei a felicidade. 
Dessas experiências também nasce a saudade.  Assim, felicidade e sau-
dades andam de mãos dadas. Vivemos instantes de felicidade e sentimos 
saudades logo que se vão. 

Esse sentimento de saudades e de felicidade não completa aponta 
para uma realidade maior.  A saudade aponta para um além de si mesma. 
Quanto sinto saudades posso perceber que nada vai me satisfazer por 
completo. Nessa incompletude que percebo em mim, posso mergulhar 
no coração de Deus, fonte do amor e da vida. Uma coisa é pensar que 
poderei preencher o meu coração com muitas coisas, procurando aqui 
e acolá desesperadamente. Gostaria de eliminar a saudade que sinto, a 
falta que sinto. Mas isso não é possível. Quanto mais experiências eu fizer, 
mais saudades poderei sentir. Por isso, um caminho que parece acalmar 
o coração é a contemplação de Deus. Olhar para Deus, abrir o coração a 
Ele, senti-lo e todas as coisas. 

Em todo ser humano habita uma ânsia, um desejo, uma saudade 
que por nada neste mundo pode ser satisfeita. Essa saudade pode ser 
acalmada, mas nunca eliminada. Me acalmo na medida que sinto Deus 
em todas as coisas, como a origem, como a fonte de todo ser. Não posso 
sentir Deus diretamente. Posso de alguma forma, tocá-lo em todas as 
coisas e também ali onde sinto saudade. E para entrar em contato com 
a nossa saudade, poderíamos pôr a mão em nosso coração e perceber 
quantos desejos brotam dali. Desejo de relacionamento, desejo de paz, 
desejo de um amor que inunda o nosso coração, desejo de Deus que 
nos consegue trazer tranquilidade. A saudade e o desejo é o reflexo de 
Deus em nossa alma. 

Santo Agostinho dizia: “A ti, ó alma, nenhuma outra coisa satisfaz 
que não seja aquele que te criou. Qualquer outra coisa que agarres se 
transforma em nada, porque só pode satisfazer-te aquele que te criou 
semelhante a ti”. Queremos agarrar muita coisa pensando ser ali o lugar da 
nossa felicidade. Mas tudo se apresenta como insuficiente. Nosso coração, 
ainda como diz Agostinho, estará sempre inquieto enquanto não repousar 
Naquele que o criou, que é a fonte de vida, do amor e de todo o ser.

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

 “Acho que esta 
carta deve ser 

endereçada 
ao governo federal, 
ao Papai Noel e ao 

coelhinho da Páscoa, 
porque o projeto 

está pronto”.
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Brasil ultrapassa marca de 50 mi
de pessoas com vacinação completa

Brasília - O Ministério da 
Saúde informou ontem (17) 
que mais de 50 milhões de 
pessoas já tomaram as duas 
doses ou a vacina de dose 
única contra a covid-19, o que 
representa 31,9% da popula-
ção acima de 18 anos de idade 
com a imunização completa 
contra a doença.

O andamento da vaci-
nação pode ser conferido 
na plataforma LocalizaSUS, 
atualizada diariamente. Até a 
segunda-feira, com os dados 
da base nacional do PNI (Pro-
grama Nacional de Imuni-
zações), 49.062.641 pessoas 
completaram o ciclo vacinal 
(duas doses) e outras 2.089.449 
aguardam registro na base do 
PNI, conforme as Secretarias 
Estaduais de Saúde. O total, 
então, chega a 51.152.090 pes-
soas imunizadas.

O Ministério da Saúde 
reforça aos brasileiros que 
ainda não completaram o 
ciclo vacinal que procurem 
uma unidade de saúde para 
a segunda dose. Para que as 
vacinas atinjam a efetividade 
esperada, é necessário tomar 

EUA avaliam aplicar 3ª dose 
O governo dos Estados Unidos planeja recomendar uma terceira dose da vacina da covid-19 aos americanos 

a partir do começo de setembro, segundo informações obtidas pela agência de notícias Reuters e pelo jornal 
The New York Times.

A gestão de Joe Biden deverá indicar que as pessoas tomem a nova injeção oito meses após terem com-
pletado a imunização com duas doses. A medida, que pode ser anunciada ainda esta semana, será direcionada 
inicialmente a quem tomou as vacinas da Moderna e da Pfizer.

Uma nova aplicação para quem tomou o imunizante da Janssen, de dose única, está em estudo, mas uma 
decisão sobre isso pode demorar mais tempo.

As primeiras pessoas a serem imunizadas novamente serão pessoas mais velhas que vivem em casas de 
repousos e funcionários da saúde. Depois, os demais idosos, de modo escalonado por faixa etária.

A medida depende de liberação do FDA, órgão que fiscaliza os medicamentos no país. Na semana passada, 
foi aprovada a aplicação da terceira dose das vacinas Pfizer e Moderna, mas apenas para pessoas com sistema 
imunológico comprometido.

Segundo o New York Times, a decisão sobre dar a terceira dose se baseia em estudos feitos em Israel, que mostraram 
que a proteção fornecida pelo imunizante da Pfizer às pessoas mais velhas perde força com o tempo. Uma pesquisa 
apontou que os maiores de 65 anos que tomaram a segunda dose em janeiro têm agora cerca de 55% de proteção contra 
casos graves da doença, enquanto que este índice superava 90% logo após a aplicação das duas doses.

as duas doses. No Brasil, ape-
nas a vacina da Janssen é 
dose única.

A orientação é que a 
segunda dose seja aplicada 
no período recomendado, de 
12 semanas para as vacinas 
da Pfizer/BioNTech e da Astra-
zeneca/Fiocruz e de quatro 
semanas para a CoronaVac/
Butantan. No entanto, mesmo 
para quem perdeu o prazo, a 
orientação é procurar um 
posto de vacinação para com-
pletar o ciclo vacinal.

A meta do governo é imu-
nizar toda a população adulta 
com duas doses até o fim do 
ano. De acordo com o registro 
no PNI e nos painéis das secreta-
rias estaduais, o Brasil já aplicou 
mais de 168 milhões de doses, 
no total, sendo que mais de 70% 
da população (117 milhões de 
pessoas) acima de 18 anos de 
idade já está com a primeira 
dose no braço.

Ainda de acordo com o 
Ministério da Saúde, o anda-
mento da vacinação vem refle-
tindo na redução no número 
de casos, óbitos e interna-
ções pela doença. Na última 

semana, todos os estados e 
o Distrito Federal registra-
ram taxa de ocupação de lei-
tos covid-19 abaixo de 80%. 
“É a primeira vez no ano que 
o Brasil atinge esse índice, 
reforçando a importância da 
imunização para acabar com 
o caráter pandêmico no País”, 
informa a pasta.

A meta do governo é imunizar 
toda a população adulta com 
duas doses até o fim do ano

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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Começou a tramitar na 
Câmara de Vereadores de 
Cascavel o PPA (Plano Plu-
rianual) 2022-2025, projeto 
estabelece as diretrizes, 
os objetivos e as metas da 
administração pública com 
estimativa de receitas e da 
proposta orçamentária para 
os próximos quatro anos.

O projeto foi encaminhado 
pelo Poder Executivo ao Legis-
lativo na sexta-feira (13) e a 
Câmara deve discutir e apro-
var até o fim do ano para que 
ele passe a valer em 2022. 
De acordo com a assessoria 
da Câmara, o projeto está na 
Comissão de Finanças.

Conforme o PPA, a Prefei-
tura de Cascavel vai arrecadar 
R$ 6,38 bilhões no período. 
No PPA 2018-2021, a arre-
cadação estava prevista em 
R$ 5,13 bilhões, mas os 
valores foram atualizados e a 
receita atualizada em R$ 6,13 
bilhões, aumento de 4,02% 
em relação aos valores atua-
lizados. Com isso, o valor 
previsto para os próximos 
quatro meses é 4% maior 
que o do último PPA.

A prefeitura prevê arre-
cadar R$ 1,54 bilhão em 
2022, ou seja 5% a mais 
que o R$ 1,47 bilhão do 
orçamento de 2021. Já 
para 2023, a previsão é de 
R$ 1,58 bilhão, valor 3,78% 
maior que o do ano anterior. 
E, em 2024, a arrecada-
ção deverá ser de R$ 1,62 
bilhão e de R$ 1,63 bilhão 
no ano seguinte, contudo, 
de acordo com o secretário 
de Gestão e Planejamento, 
Edson Zorek, esse valor 
é atualizado anualmente, 
e esses números podem 
sofrer alteração.

Segundo  Zo rek ,  o 
aumento de arrecadação 
está ligado com o controle 

Praça BR-467 
Apesar de votarem favoráveis 
à cessão das rodovias 
estaduais ao governo federal, 
Pacheco e Gugu assinaram 
documento ao presidente 
Jair Bolsonaro e ao ministro 
Tarcísio contra a praça da 
BR-467 (leia mais na página 4).

Defesa
Na reunião da noite de 
segunda-feira que firmou a 
posição contrária à instalação 
da praça na BR-467 entre 
Cascavel e Toledo, Gugu 
defendeu a concessão das 
rodovias estaduais à União. 
É que ele é o vice-líder do 
Governo na Assembleia, 
e precisa defender os 
interesses do governo onde 
quer que esteja.

Vale tudo
Em uma batalha que já 
parece perdida, vale de 
tudo. Ontem à tarde, o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
aproveitou a presença do 
empresário Luciano Hang em 
Cascavel para pedir sua ajuda 
no assunto. Hang, que é 
dono da rede Havan, é amigo 
íntimo do presidente Jair 

Alep aprova concessão
A Assembleia Legislativa do Paraná votou ontem (17) o projeto 
de lei que concede as rodovias estaduais para a União para que 
o Ministério da Infraestrutura as inclua no leilão de concessão 
do Anel de Integração do Paraná. O projeto foi aprovado em 

primeira votação por 41 votos a favor e 11 contrários. Os únicos 
deputados de Cascavel que votaram contra o projeto foram 
Professor Lemos (PT) e Coronel Lee (PSL). Já os deputados 

Marcio Pacheco (PDT) e Gugu Bueno (PL) votaram favoráveis. 
Nas redes sociais, Gugu e Pacheco foram bastante criticados. 

Uma sessão extraordinária foi marcada para esta quarta para a 
votação em segundo turno.

Pauta fraca 
A pauta do Legislativo de Cascavel segue fraca. Na sessão de 
ontem (17), foram votadas algumas moções (sem polêmica), 

dois requerimentos e três projetos de lei, sendo que dois 
eram de autoria do Poder Executivo.

Bolsonaro e Paranhos sugeriu que 
ele leve o assunto até a orelha do 
presidente. Na semana passada, 
o prefeito já conclamou os 
“bolsonaristas” para que também 
apelem ao presidente.

Cancelada 
A Câmara de Cascavel informou 
que cancelou a audiência 
pública sobre o pedágio que 
estava agendada para a próxima 
sexta-feira (20). A pauta havia 
sido marcada na última semana. 
Na sessão ordinária de segunda-
feira (16), o pedágio rendeu 
bastante na sessão. Contudo, 
não foi informada a razão do 
cancelamento da audiência. 
Devem ter se dado conta de 
que, na prática, ela de  
nada adiantaria.

Com covid-19
O secretário do Meio 
Ambiente de Cascavel, Nei 
Haveroth, ficará afastado 
dos trabalhos por alguns dias 
porque ele testou positivo 
para a covid-19. Inclusive, em 
um evento realizado na manhã 
de ontem (17), na prefeitura, 
Haveroth foi representado 
pelo diretor da Secretaria de 
Meio Ambiente, Ailton Lima. 

PPA prevê receita 
de R$ 6,38 bilhões

de 2022 a 2025

Evolução da receita
2022  ........ R$ 1,547 bilhão
2023 ......... R$ 1,583 bilhão
2024 ......... R$ 1,620 bilhão
2025 ......... R$ 1,634 bilhão

da pandemia no Município. 
“Nós prevemos em torno de 
5% de aumento [em relação 
ao arrecadado em 2021]. 
Pretendemos arrecadar 
com a economia se desen-
volvendo, com o avanço da 
vacinação e com a diminui-
ção da pandemia, o que nos 
dá uma perspectiva muita 
positiva. Já para os outros 
anos, a gente trabalhou com 
uma variação de 3,25%”.

O PPA prevê de forma 
detalhada as obras, as ati-
vidades e os projetos, as 
receitas e as despesas pro-
gramadas para o quadriênio, 
o que obriga o Poder Execu-
tivo a fazer o planejamento 
de médio e longo prazo.

Para o ano que vem, as 
áreas com maiores investi-
mentos serão saúde, com R$ 
361 milhões, educação com 
R$ 337 milhões, finanças R$ 
131 milhões, meio ambiente 
R$ 96 milhões e assistência, 
com R$ 63,5 milhões.

A par tir de agora, a 
Câmara de Cascavel se 
debruça sobre o assunto 
e fará audiências públicas 
para debater o PPA.

Segundo Zorek, o próximo 
passo agora é a elaboração 
da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e então a LOA 
(Lei Orçamentária Anual) de 
2022, que é a última etapa 
na formulação do Orçamento 
Municipal, devendo estar em 
sintonia com o PPA e com a 
LDO. A LDO deve ser proto-
colada na Câmara até 30 de 
setembro e a LOA, até o dia 
15 de novembro. 
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 Regularização de dívidas com a Cohavel
A Câmara de Cascavel aprovou o projeto de lei do Executivo que 

institui o programa de recuperação de créditos, isenção de multas e 
juros para mutuários da Cohavel (Companhia Municipal de Habitação 
de Cascavel). Com as novas regras, moradores que estão inadimplen-
tes com a companhia podem renegocias as parcelas atrasadas com 

isenção de até 100% da multa e dos juros moratórios.
O presidente da Cohavel, Vinicius Boza, espera reduzir a inadimplência 

dos mutuários, que é de 75%, e garantir o equilíbrio financeiro da autar-
quia. “Sem reequilibrar o nosso caixa, a Cohavel fica impedida de desen-
volver novos projetos e de ampliar o atendimento para novas famílias”.

Um dia depois de os prefeitos de 
Cascavel e Toledo, Leonaldo Para-
nhos e Beto Lunitti, respectivamente, 
decidirem encabeçar uma comissão 
para ir a Brasília pedir que não seja 
implantada a praça de pedágio na 
BR-467 entre as duas cidades, 
ontem foi a vez de deputados esta-
duais elaborarem documento com a 
mesma reivindicação, também ende-
reçada ao ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, e o presi-
dente Jair Bolsonaro.  

O documento é assinado pelos 
deputados estaduais Marcio 
Pacheco, Gugu Bueno, Coronel 
Lee, Elio Rusch, Ademir Bier, Cris-
tina Silvestri, Marcel Micheletto 
(licenciado), Paulo Litro, Douglas 
Fabrício e o líder de Governo, 
Hussein Backri, e foi protocolado 
na tarde de ontem (17), na Alep 
(Assembleia Legislativa do Paraná).

Segundo os parlamentares 
alegam no ofício, a instalação da 
praça de pedágio será muito preju-
dicial ao setor produtivo e a popu-
lação em geral. 

O requerimento foi aprovado 
durante a sessão Plenária dessa terça 
e vai será encaminhado pela Alep para 
os respectivos destinatários. 

A instalação da praça de pedá-
gio entre Cascavel e Toledo está 

Conselho do 
Idoso tem eleição

Serão escolhidos hoje os novos repre-
sentantes da sociedade civil orga-

nizada que irão compor o Conselho 
Municipal dos Direitos dos Idosos para 
a Gestão 2021-2023. Serão eleitos oito 
conselheiros titulares e oito suplentes. 
A eleição ocorrerá durante a reunião 
ordinária do Conselho Municipal de 

forma presencial, das 14h às 15h30 no 
auditório da Prefeitura de Cascavel. 

prevista no novo modelo de con-
cessão rodoviária apresentado pelo 
governo federal e que deve ir a lei-
lão no ano que vem.

A confirmação da praça, uma das 
15 novas previstas no projeto de 
concessão, mobiliza forças políticas 
e entidades organizadas da região 
contra a iniciativa. No documento 
aprovado ontem, os parlamenta-
res argumentam que o oeste para-
naense é um grande polo do agrone-
gócio nacional e importante corredor 
de exportação de commodities. 

Listam que, de acordo com o 
Deral (Departamento de Economia 
Rural), a região foi responsável por 
19,2% da produção rural do Paraná 
em 2020. Toledo e Cascavel, res-
pectivamente, lideram o VBP (Valor 
Bruto de Produção) Agropecuária do 
Estado, o chamado PIB do Campo.

No entendimento dos deputa-
dos oestinos, a instalação da praça 

na BR-467, entre os dois municípios, 
vai elevar as despesas ao transporte 
rodoviário e desencadeará aumento 
dos custos de produção agrícola, 
gerando impacto negativo aos con-
sumidores brasileiros, exportadores 
e à sociedade paranaense. 

“A população rejeita, de forma 
uníssona, a instalação dessa praça 
de pedágio em razão dos seus efei-
tos negativos para a economia e a 
sociedade em geral. Portanto, nós, 
deputados, que representamos a 
região oeste, somos frontalmente 
contra essa medida do governo 
federal”, destaca Pacheco. 

Os parlamentares esperam que 
o pedido seja atendido dentro do 
novo modelo de concessão rodo-
viária que estão em curso. A con-
cessão está dividida em seis lotes 
e prevê investimentos de R$ 44 
bilhões em duplicações e melho-
rias da malha rodoviária do Paraná.

Pedágio: Deputados encaminham
documento a presidente e ministro

Troco Solidário repassa R$ 128 mil para a Apae 
Durante o mês de agosto, a 

Havan entrega os recursos arre-
cadados com a campanha Troco 
Solidário no primeiro semestre de 
2021. Ao todo, foram quase R$ 5 
milhões em doações, que serão 
destinados para 133 instituições 
sociais presentes nas cidades 
onde a varejista possui filiais. 

Dentre as beneficiadas, está a 
Apae (Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) de Casca-
vel. As duas lojas da cidade arre-
cadaram R$ 128 mil, maior valor 
em contribuições de uma cidade 
e, por isso, o dono da Havan, 
Luciano Hang, fez a entrega sim-
bólica nessa terça-feira (17).
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Show Rural: Edição de inverno 
recebe produtores em setembro

Produtores rurais da área de 
abrangência da Coopavel vão poder 
participar, de 1º a 3 de setembro, 
de etapa presencial do 2º do Show 
Rural Edição de Inverno - a coopera-
tiva tem 34 filiais e está presente 
em 23 municípios do oeste e do 
sudoeste do Paraná. O número de 
pessoas no parque será limitado 
e todos os parâmetros dos órgãos 
de saúde vão ser observados para 
evitar qualquer risco aos visitantes.

Grupos vão visitar as estações 
pela manhã e à tarde. Os interessa-
dos em participar deverão procurar 
a filial da Coopavel mais próxima 
de sua propriedade ou ligar para o 
número (45) 3225-6885. “Vamos 
receber preferencialmente coope-
rados, mas outros interessados 
nas tecnologias que serão apre-
sentadas também serão muito 
bem-vindos”, diz o coordenador 
geral do evento, o agrônomo 
Rogério Rizzardi.

O presidente da Coopavel, Dilvo 
Grolli, informa que 20 empresas 
que desenvolvem tecnologias e 
soluções para culturas de inverno, 
principalmente ao trigo, vão estar 
presentes e divulgarão novidades e 
tendências. Os três dias contarão 

TRIGO e culturas de inverno serão as sensações da etapa presencial da edição de inverno

LUCAS HÜLSE

também com a participação de téc-
nicos da Embrapa e do IDR (Ins-
tituto de Desenvolvimento Rural), 
que apresentarão informações e 
resultados de suas mais recentes 
pesquisas sobre cultivos indicados 
para os meses mais frios do ano.

GRUPOS
Os visitantes serão divididos 

em grupos e percorrerão estações 
especialmente preparadas. Ali, téc-
nicos repassarão os conteúdos cor-
respondentes e esclarecerão dúvi-
das. “Será similar ao que tivemos 
no ano passado e que apresentou 

ótimos resultados”, diz a gerente 
do Show Rural Coopavel, Adriana 
Gomes. Desde junho último, a 
edição digital do evento acontece 
o ano todo nas plataformas de 
mídias sociais do evento.

Os novos episódios podem ser 
assistidos no portal www.showru-
ral.com.br e no YouTube, no ende-
reço youtube.com/showruralagro. 
Realizado desde 1989 em Casca-
vel, no oeste do Paraná, o Show 
Rural Coopavel é um dos maiores 
e mais conhecidos eventos de dis-
seminação de novidades e tecnolo-
gias para o campo do mundo.
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Cascavel Caridoso seleciona 
novas famílias acolhedoras
O Programa Cascavel Caridoso 

está selecionando novas famílias 
acolhedoras que estejam dispostas 
a cuidar de idosos ou pessoas adul-
tas com deficiência e que estejam 
em situação de vulnerabilidade e 
risco social.

De acordo com Mary Elene 
Weber, gerente do Setor de Alta 
Complexidade da Seaso (Secreta-
ria de Assistência Social), nos dias 
1º e 2 de setembro será realizada 
a capacitação inicial das famílias 
cadastradas. “É um trabalho volun-
tário, porém, o Município custeia 
uma bolsa-auxílio para suprir os 
gastos do acolhido”, explica.

A bolsa-auxílio tem valor mensal 
de R$ 1.031 caso o acolhido tenha 
algum tipo de renda, como aposen-
tadoria ou BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada). Para aqueles 

que não recebem benefício, o valor 
da bolsa é de R$ 1.540.

PROGRAMA
O Cascavel Caridoso é um pro-

grama vinculado à Secretaria de 
Assistência Social e tem como foco 
promover os direitos garantidos no 
Estatuto do Idoso, além de amparar 
pessoas adultas com deficiência.

As pessoas interessadas em 
par ticipar do programa devem 
entrar em contato pelo telefone 
(45) 99133-3396. É necessário 
solicitar antecedentes criminais 
no Fórum de Cascavel.

Para participar do programa, as 
famílias precisam ser residentes em 
Cascavel há no mínimo 24 meses e 
ter condições de receber o idoso em 
situação de vulnerabilidade social e 
mantê-lo com dignidade, garantindo 

Violência doméstica 
e familiar

Profissionais da Residência Mul-
tiprofissional em Saúde da Família, 
o Cras Morumbi e o Creas Leste de 
Cascavel realizam nesta quarta-feira 
(18) a partir das 14h até as 16h30, 
no Terminal Leste, uma ação voltada 
à sensibilização e orientação à popu-
lação em alusão ao Agosto Lilás.

Agosto Lilás é uma campanha de 
enfrentamento à violência doméstica 
e familiar contra a mulher, instituída 
por meio da Lei Estadual 19.972, 
de 22 de outubro de 2019, com 
objetivo de intensificar a divulgação 
da Lei Maria da Penha, sensibilizar 
e conscientizar a sociedade sobre o 
necessário fim da violência contra a 
mulher, divulgar os serviços espe-
cializados da rede de atendimento à 
mulher em situação de violência e os 
mecanismos de denúncia existentes.

Vereador sugere pesca magnética no Lago
O vereador Dr. Lauri (Pros) está pro-

pondo à Secretaria de Meio Ambiente 
que implante no Lago Municipal de 
Cascavel uma modalidade de lazer 
esportivo que está em crescimento 
no Reino Unido e nos EUA. Trata-se 
da pesca magnética, que utiliza ímãs 
potentes de neodímio para capturar 
objetos metálicos, numa espécie de 
“caça ao tesouro” aquática.

Esse hobby é uma combinação 

de ambientalismo com caça ao 
tesouro. Os ímãs são fortes o sufi-
ciente para retirar da água os mais 
diversos objetos, desde os meno-
res até bicicletas descartadas e 
partes de automóveis. Os pratican-
tes esperam encontrar itens raros, 
que podem incluir até relíquias his-
tóricas. Enquanto se divertem, os 
“pescadores” ajudam a limpar os 
corpos de água da cidade.

a manutenção dos direitos bási-
cos. Equipes da Seaso fazem o 
acompanhamento.

O programa segue os mesmos 
moldes que o Família Acolhedora, 
a diferença é que o acolhimento é 
destinado a adultos em situação de 
vulnerabilidade e risco social, que 
não tenham família ou estejam com 
os vínculos familiares rompidos.
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 Cascavel aplicará a vacina anti-
covid para moradores com 25 anos 
ou mais nesta quarta-feira (18) nas 
unidades de saúde, das 8h às 12h.

Mais de 263 mil doses já foram 
aplicadas em Cascavel, sendo 
que 178.773 com primeira dose, 
71.443 com duas doses e 13.565 
dose única. Com a estimativa de 
que há 223.420 moradores com 
mais de 18 anos, Cascavel já imu-
nizou 86% da chamada “população 
vacinável” contra o coronavírus 
com pelo menos uma dose.

Para se vacinar hoje, é obriga-
tório ter ao menos 25 anos com-
pletos, apresentar documentos 
pessoais no ato da aplicação, 
preferencialmente CPF, car tão 
SUS ou documento com foto, e 
ainda um comprovante de residên-
cia em Cascavel.

Cascavel já vacinou mais
de 86% do público - alvo

CONFIRA O CRONOGRAMA PARA 
A SEGUNDA DOSE DA SEMANA 

16/08 - vacinados com a primeira dose em 24/05
17/08 - vacinados com a primeira dose em 25/05
18/08 - vacinados com a primeira dose em 26/05
19/08 - vacinados com a primeira dose em 27/05
20/08 - vacinados com a primeira dose em 28/05

Fique atento à segunda dose
No Brasil, apenas o imunizante da Janssen é dose única. 

Assim, quem recebeu qualquer outra vacina contra a covid-
19 deve receber a segunda dose dentro do prazo informado 

na carteirinha de vacinação. 
A Secretaria de Saúde vem orientando as pessoas sobre a 
data, para não perderem o prazo. Isso porque as unidades 
de saúde se programam com para receber para a segunda 
dose a mesma quantidade de pessoas vacinadas na época 
da primeira dose. Ou seja, se uma unidade aplicou a pri-

meira dose em 100 pessoas no dia 26 de maio, a expecta-
tiva é de que essas 100 pessoas compareçam nesta quar-
ta-feira, dia 18 de agosto, ao mesmo local para receber a 
segunda dose, para não haver desperdício de imunizante. 

SERVIÇO
O QUE: Vacinação contra a covid-19
QUEM: Moradores de Cascavel com 
             25 anos completos ou mais
ONDE: Qualquer unidade de saúde 
QUANDO: Hoje, das 8h às 12h

SECOM

Como o grupo é mais jovem, a 
Secretaria de Saúde de Cascavel 
aceitará comprovante de residên-
cia no nome do pai ou da mãe, no 
entanto, é necessário apresentar o 
documento que comprove a filiação.

O PMI (Programa Municipal de 
Imunização) informa que o esto-
que é limitado e outros grupos 
não serão abertos por enquanto. 
A previsão é de que todas as doses 
sejam aplicadas hoje mesmo. E, 
assim que novas remessas de 
vacina chegarem, outro cronograma 
por ordem decrescente de idade 
será comunicado.

Integrantes dos grupos abertos 
nas fases anteriores da campanha 
que ainda não conseguiram se imu-
nizar também podem comparecer 
nas unidades de saúde para tomar 
a vacina. 
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Território Verde será um dos 
parques mais belos do mundo

Preservação ambiental, turis-
mo, lazer, economia, cultura e ou-
tras atividades. Essa é a concep-
ção do Território Verde, um amplo 
espaço na região do Lago Munici-
pal de Cascavel que ganhará mais 
vida com a implantação dos proje-
tos que foram apresentados nessa 
terça-feira (17) por arquitetos do 
Escritório Jaime Lerner.

O Território Verde foi um dos 
últimos trabalhos arquitetônicos 
com a participação de Jaime Ler-
ner, que morreu em maio deste 
ano. Lerner é considerado um dos 
maiores urbanistas do mundo.

O novo olhar sobre a região do 
lago reforçará a preservação e a 
valorização da identidade local, da 
memória urbana e das paisagens 
urbanas e naturais.

A pista de caminhada, a ciclo-
via e a Avenida Rocha Pombo se-
rão requalificadas, assim como 
todo o entorno do Lago Municipal 

e do Parque Ambiental Paulo Gor-
ski, considerado a maior floresta 
urbana da Região Sul do Brasil. 
A orla contemplará um espaço 
gastronômico com restaurantes 
e café, além de palco flutuante, 
playgrounds, portais, academia 

ao ar livre, entre outros espaços 
de cultura e lazer.

“O que a gente quer trazer 
para Cascavel é que seja um dos 
mais belos parques do mundo”, 
afirma Felipe Guerra, arquiteto do 
Escritório Jaime Lerner.

FOTOS: REPRODUÇÃO

CONHEÇA um 
pouco mais do que 
vem por aí

Novas regras
O Território Verde terá 

uma legislação específica 
que irá definir as constru-
ções e a forma de cons-

truir no entorno da área. 
A chamada Via Parque, 
que percorrerá todo o 

Território Verde, deverá 
priorizar a mobilidade de 
pedestres e ciclistas por 

meio de calçadas largas e 
permeáveis, ciclovias e vias 
compartilhadas com iden-
tidade visual e mobiliário 

urbano específico, além de 
sombreamento arbóreo.

Preservação ambiental
O prefeito Leonaldo Paranhos lembrou que não se trata apenas 
de um projeto de embelezamento, mas também de preservação 
ambiental e disse que está discutindo com a Sanepar, que tem o 
lago como reservatório, para fazer os investimentos no espaço. 
“Não abro mão de que a Sanepar seja, de fato, a patrocinadora 
desse investimento nesta área. Claro que será transformado em 
um espaço de lazer, turismo e gastronomia, mas tudo isso que 
nós estamos fazendo é para dar proteção ambiental ao nosso 

lago e a Sanepar tem que ter interesse para isso”, afirmou.
Ailton Lima, diretor da Secretaria de Meio Ambiente, destacou 
que o projeto harmoniza as questões ambientais e de lazer: “A 
ideia é transformar o que a gente já tem, de maneira sustentá-
vel, para que possa ser mais uma ferramenta, mais um espaço, 

não só de lazer, mas também de educação ambiental”. Acesse pelo QR code para ver 
mais detalhes do projeto
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 O Palco da Viola está de volta! 
Parado desde 2016, o projeto Palco de 
Viola retorna a colocar em evidência os 
talentos locais da música sertaneja raiz 
neste sábado (21), às 19h, no Centro 
Cultural Ondy Hélio Niederauer, na 
região da Grande Pioneiro, em Toledo. 

As duplas Francis Klein & Jean 
Crespão e Cida Maria & Zé Francisco 
(vencedores da categoria Sertanejo do 
45º Festin) e o professor Santana são 
as principais atrações do evento, que 
será realizado com presença limitada de 
público a 70% da capacidade do espaço 
e com os demais protocolos sanitários 
sendo seguidos. A entrada para o espe-
táculo é gratuita.

A secretária de Cultura, Rosselane 
Giordani, destaca que o Palco da Viola 
tem o objetivo de valorizar os talentos 
locais: “Esse projeto foi desenvolvido 
em 2015 e 2016 e agora, que ele volta 
a acontecer, convidamos a população a 
prestigiar os nossos artistas, que farão 
apresentações superlegais. Estamos 
muito felizes em promover esse evento 
na Grande Pioneiro, mas temos a 
intenção de fazê-lo circular em todos 
os pontos do Município, incluídos os 
distritos”, salienta. 

 Mais um Sete de Setembro 
se aproxima e, ainda em meio à 
pandemia de covid-19, Cascavel 
comemora o avanço da vacinação, 
que, com a permanência dos cui-
dados, ajuda a melhorar os índices 
de infectados e de internamentos. 
E, como o cuidado tem feito toda a 
diferença nessa luta, mais uma vez 
o Município definiu por não fazer o 
Desfile Cívico, mas nem por isso a 
data passará em branco.

“O município de Cascavel está 
organizando a semana de 7 de 
Setembro em comemoração aos 
199 anos de Independência do Bra-
sil. Considerando todas as restri-
ções impostas pela pandemia, não 
podemos deixar de lembrar nem 

comemorar tão importante data”, 
explica a secretária de Educação, 
Marcia Baldini.

Para marcar a data, diversos 
pontos da cidade serão enfeitados 
com as cores da Pátria e no dia 
1º de setembro haverá a abertura 
oficial da Semana da Pátria, com a 
recepção do Fogo Simbólico e acen-
dimento da pira, com o hasteamento 
das Bandeiras e a execução do Hino 
Nacional. Tudo isso ocorrerá no can-
teiro central da Avenida Brasil, nas 
proximidades da Catedral Nossa 
Senhora Aparecida, às 9h. 

Para esse dia também estão 
previstas apresentações cívicas 
de escolas municipais e estaduais 
e haverá atividades cívicas nesse 

local nos dias 2, 3 e 6 de setem-
bro, sempre às 9h.

Para o sábado (4), a atividade 
cívica deverá acontecer às 9h no 
CNTA (Centro Nacional de Treina-
mento e Atletismo), com a presença 
da Banda Municipal e a Corrida da 
Independência. 

No domingo (5), haverá o has-
teamento das Bandeiras às 9h no 
Teatro Municipal Sefrin Filho, com 
apresentações culturais à tarde.

As comemorações acontecerão 
em espaços abertos e é fundamen-
tal que as pessoas que quiserem 
acompanhar observem todos os 
protocolos de prevenção à covid-
19, mantendo distanciamento e 
utilizando máscara.

Semana Verde e Amarela

Talentos sobem no palco da viola neste sábado
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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
 É um ótimo astral para concluir o que ficou pendente. Evite 
assumir mais compromissos do que pode aguentar. Respeite os 
horários de descanso e zele pela sua saúde. Vênus indica sorte 
em jogos: faça uma fezinha.  

No trabalho, mostre que tem a mente aberta e quer crescer cada 
vez mais. Bom dia para cuidar da saúde e da beleza, vale até 
mudar o visual. No amor, vai buscar alguém que seja bem parecido 
com você, que siga os mesmos valores ou a mesma religião.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Deve ter cuidado para não assumir mais tarefas do que pode 
cumprir. Respeite seus limites e seus horários de descanso para 
repor as baterias, afinal, ainda é terça-feira e a semana está só 
começando. Pode se preocupar ou sentir saudade de alguém que 
está longe: faça contato.

Urano, o planeta do amor avisa que pode ter mudanças ou novidades 
importantes, capazes até de dar uma guinada na sua vida. Para 
completar, a Lua estimula as parcerias e sugere que pode ter bons 
resultado se trabalhar em equipe ou, ainda, com o apoio de amigos.

É bom ter cuidado se você trabalha em sociedade: equilibrem 
melhor os interesses de um e outro ou a parceria pode ser amea-
çada. Vênus estimula os estudos em grupo e a troca de conhe-
cimentos com pessoas queridas. No amor, atração por colega 
deve aumentar e um envolvimento pode alegrar o seu coração.

Câncer 21/06 a 21/07
Marte está favorecendo seus planos e dando ainda mais deter-
minação para buscar seus objetivos, ainda mais se sentir que há 
uma boa oportunidade de conseguir uma promoção e um aumento 
de salário. No amor, quem comanda o astral é Urano, que segue 
o baile em sua Casa 11 e indica que pode conhecer gente nova.

Controlar o dinheiro pode ser seu maior desafio hoje. No campo 
familiar, Vênus indica boas surpresas no fim da tarde. No amor, 
a Lua está no seu paraíso astral e garante sucesso absoluto nas 
paqueras. Com determinação e ousadia, você não pensará duas 
vezes para tomar a iniciativa na conquista.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Procure ter cuidado com as palavras para não revelar um segredo 
nem se envolver em fofocas, mentiras e mal-entendidos no traba-
lho. Se perceber que isso aconteceu, busque logo o diálogo para 
esclarecer as coisas. Vênus na Casa das Finanças traz sorte e 
novidades para o seu bolso.

Touro 21/04 a 20/05
No trabalho, você deve usar a sua experiência e priorizar as 
tarefas que já domina bem. No fim da tarde, Vênus vai facilitar o 
diálogo, o que será muito benéfico para suas relações em geral. 
Pode fazer bons acordos no emprego ou acertar os ponteiros 
com a família.

O astro também abre os caminhos de quem está em busca de um 
novo emprego. Quem tem negócios com parentes deve ter jogo de 
cintura no início do dia, mas será mais fácil se entenderem à tarde.

Se você deseja um novo emprego, distribua currículo e faça conta-
tos. Se quiser mudar de casa, procure um imóvel melhor. Se quiser 
mudar seu estilo de vida, dê o primeiro passo para abandonar um 
vício ou adotar hábitos mais saudáveis. Só não vale ficar parado, 
esperando as coisas caírem do céu.

Vênus inferniza seu astral e pede mais atenção à autoestima. 
Capriche no visual e fique em paz com o espelho. No amor, quem 
está livre pode se apaixonar por uma pessoa de outra cidade ou então 
por alguém que tem costumes e crenças semelhantes às suas. A 
sintonia será imediata e o céu dá sinal verde para o romance.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 3

AVPBP
BARBATANA
ALESEIOS

BONECASRV
DATERROS

COPIAUOU
ANARQUISTA

AZUNCOS
RSEITAS

FOCOCORAL
NESTAIDO
ABESCOAM

EVOCAOCB
ILIMITADO

BOATOBASES

(?)-trans-
porte:

substitui o
dinheiro

(?)
Barbosa,
escritor

brasileiro

Que lhe 
pertencem

(fem.)

A ovelha
cujo pelo
foi apa-

rado

Contrário 
a qualquer
forma de
governo

Mensa-
gem inter-
nacional 

de socorro

Costas;
dorsos
(pop.)

Em +
esta

(Gram.)

Ingrid Be-
tancourt, 
política 

colombiana

Esmalte
incolor

para unhas 
(pl.)

Nadadeira
da baleia

Ordem do
coman-

dante em
naufrágio
iminente

Brinquedo
como a 

Barbie (pl.)
Imitação

Tipo de
cerveja
inglesa

A 1a e úl-
tima letras
Objetivo;

meta

Que não
possui fim

Notícia
infundada

Tipo
sanguíneo

Chama;
invoca

Porções de
entulhos 

Desejo do
pacifista

Troca de
bola (fut.)
Voltar a
adoecer 

Deixam
escorrer

Menciono

Conjunto
de vozes
Time, em

inglês

Peitos;
mamas

Agressão;
investida

Vogais
de "suor"

Exclu-
sivas

Situado no
passado

Quantia de-
terminada

(?)2, o gás
carbônico
Complexo
vitamínico

Cintura de
calças
Estou
(bras.) 

Ferramentas
do coveiro

O carro 
0 km

Ipanema
e Leblon
Sílaba de

"tecla"

Cultos
Tempero
que faz
"chorar"

4/team. 5/evoca. 6/lombos — únicas. 10/anarquista.



 POLÍCIA CASCAVEL, 18 DE AGOSTO DE 2021

Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
31 
01 
01 
35
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 Dois homens foram presos esta 
semana acusados de tentarem 
assaltar idosos no dia 23 de julho. 
Segundo a Polícia Civil, os bandidos 
entraram na residência, no Bairro 
Jardim Maria Luiza, em Cascavel, 
um deles com uma arma de fogo, e 
renderam o casal de idosos. A mulher 
de 80 anos estava na frente da casa 
e o idoso, nos fundos.

A idosa foi rendida pelo ladrão 
armado e levada para o interior da resi-
dência, onde começou a ser agredida e 
ameaçada. “Ela relatou que o homem, 
inclusive, puxou o cabelo dela. Foi bas-
tante agressivo, demonstrando frieza 
durante a prática delituosa”, explica a 
delegada responsável pelo caso, Anna 
Karyne Turbay Palodetto, da Polícia Civil. 

A mulher ficou 20 minutos refém 
do criminoso, que exigia dinheiro e 
lhe ameaçava de morte, enquanto o 
outro assaltante estava com o outro 

idoso, no fundo do lote.
Assustada, a idosa começou a 

pedir por socorro e os assaltantes 
fugiram do local sem nada levar. 

A polícia foi acionada e o GDE 
(Grupo de Diligências Especiais) da 
Polícia Civil entrou em ação e identifi-
cou os dois suspeitos do crime.

De posse do mandado de prisão, 
os policiais prenderam um dos sus-
peitos em uma residência no Lotea-
mento Nova Cidade, em Cascavel, na 
última segunda-feira (16).  “Quando 
o indivíduo foi preso aqui, em Casca-
vel, ele estava conduzindo um veículo 
Duster e, ao ser consultada a proce-
dência do veículo, verificou-se que se 
tratava de um objeto de apropriação 
indébita do Estado do Rio Grande 
do Sul, ou seja, ele pertence a uma 
locadora e nunca foi devolvido”. 

O segundo suspeito fugiu da cidade 
após o crime e foi preso em Fazenda 

Assaltantes agiam com frieza 
e agressividade com idosos

UM dos criminosos estava com um veículo que é de 
uma locadora gaúcha

 POLÍCIA CIVIL

Rio Grande, na Região Metropolitana 
de Curitiba, também na segunda-feira.

Segundo a delegada, os dois sus-
peitos têm uma extensa ficha policial.

A polícia não descarta o envolvi-
mento dos homens em outros crimes e 
as investigações estão em andamento. 

 O general de Brigada Cláudio Henrique 
da Silva Plácido passou o comando da 15ª 
Brigada de Infantaria Mecanizada, a Brigada 
Guarani, em Cascavel, para o general de Bri-
gada Marcos Americo Vieira Pessôa.

A cerimônia foi realizada nessa terça-
feira na sede do 33º Batalhão de Infanta-
ria Mecanizado, em Cascavel. 

Motorista é preso 
por estupro 

após acidente 
Um motorista da Prefeitura de For-
mosa do Oeste foi preso na manhã 

de ontem após sofrer um acidente em 
Cascavel. A colisão aconteceu no cruza-

mento das Ruas Maranhão e Sete de 
Setembro e envolveu um Uno e o Gol 

do Município de Formosa.
No Gol, estava uma idosa que veio a 
Cascavel para uma consulta médica. 

A Polícia Militar foi acionada para 
atender a ocorrência e, ao consultar 
o documento do condutor, encon-
traram um mandado de prisão em 

aberto por estupro de vulnerável. O 
crime teria acontecido em 2017, mas 

o mandado foi expedido na última 
segunda-feira (16). 

O homem de 62 anos foi levado à 
15ª Subdivisão Policial de Cascavel 

para os procedimentos cabíveis.

O comandante assume a Brigada Gua-
rani, uma das 6 Brigadas Estratégicas do 
Exército Brasileiro, escolhida no contexto 
do processo de transformação da Força 
Terrestre para ser a primeira Grande Uni-
dade de Infantaria a receber veículos blin-
dados sobre rodas, visando às operações 
de defesa da Pátria. 

Moradores pedem mais segurança 
Um grupo de moradores protestou ontem pedindo mais segurança na região sul 

de Cascavel. Segundo eles, pelo menos 15 residências foram arrombadas nos 
últimos meses.  Um grupo de WhatsApp foi criado para alertar sobre os crimes 
no entorno. A Polícia Militar informou que não tem estatísticas que comprovem 
o aumento da criminalidade na região e, nesta quarta-feira (18), uma coletiva de 

imprensa será realizada para tratar do assunto. 

Passagem de comando na 15ª Brigada

SOLENIDADE marcou 
a troca de comando

LU
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No último fim de semana, o elenco do 
ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel realizou 
uma fase de treinamentos no Município. As 
atividades foram no Centro Esportivo Alice 
Martelli, sob os comandos do novo técnico 
da equipe: o ex-atleta Elizeu Oliveira assumiu 
a gestão do grupo para a temporada de 2021. 

Foram quatro períodos de treinamen-
tos: sexta (13) à noite, sábado (14) de 
manhã e à tarde, e domingo (15) pela 
manhã. Todos os atletas e membros da 
comissão técnica foram devidamente 
testados antes das atividades, e todos 
negativaram para a covid-19.

A equipe deve participar de quatro com-
petições ao longo da temporada: Liga Nacio-
nal, Campeonato Paranaense, Campeonato 
Brasileiro e Jogos Abertos do Paraná. 

Quatro atletas foram contratados 
para suprirem as baixas do elenco de 

2020, e a maioria do grupo foi mantida 
em busca de bons resultados. Nas pró-
ximas semanas, o elenco aurinegro será 
apresentado nas redes sociais.

O intuito foi para que todo o elenco 
tivesse as noções táticas do que o téc-
nico Elizeu Oliveira pretende adotar 
em quadra ao longo das competições 
em 2021 e também para começar uma 
ambientação entre os próprios atletas. 
“Conseguimos implantar nosso sistema 
tático, tanto defensivo como ofensiva-
mente, teve muita conversa com os atletas, 
com a comissão técnica, muita orientação 
de jogo para que a gente pudesse colocar 
nosso padrão de jogo. Era algo que estava 
precisando, pois a equipe já tinha um 
bom tempo que não estava se reunindo 
por completo para a gente poder ter essa 
estrutura. E essa estrutura foi montada 

 O Cascavel Futsal enfrenta 
nesta quarta-feira (18) a equipe do 
Marreco Futsal, a partir das 19h, 
no Ginásio Arrudão, em Francisco 
Beltrão, pelo Paranaense da Série 
Ouro. O time de Cascavel ocupa 
a segunda colocação no certame, 
ao somar 27 pontos em 12 jogos, 
enquanto o time do sudoeste está 
na 14ª posição, com 13 pontos 
em 11 jogos. 

As duas equipes já se enfren-
taram em duas oportunidades na 
temporada e o retrospecto é posi-
tivo para o Cascavel. No dia 23 de 
abril, na abertura da Liga Nacional, 
também em Francisco Beltrão, a 
Serpente Tricolor venceu os donos 
da casa pelo placar de 5 a 2. Os 
gols foram marcados por Carlão 
(2), Pintinho (2) e Gustavinho. 

Já no returno da mesma LNF, 
mas no Ginásio da Neva, no dia 
5 de julho, o time do oeste para-
naense voltou a vencer os adversá-
rios pelo placar de 3 a 1, com gols 

Cascavel vai ao sudoeste
pela 12ª rodada da Série Ouro

de Gessé, Rafinha e Roni. 
Para o confronto desta quarta, o 

técnico Cassiano Klein ainda não 
tem a cer teza se poderá contar 
com o novo reforço Ernani, que 
está em processo de transferên-
cia, cenário que pode mudar até o 
horário do jogo.  

O duelo desta quarta-feira terá 
transmissão ao vivo no canal da TV 

 ASSESSORIA

EQUIPE se 
prepara para desafio 

fora de casa

Tricolor no YouTube e no Facebook, 
a partir das 19h.  

Outro jogo desta quarta será 
entre Marechal e Umuarama, que 
estão empatados com 16 pontos 
na décima colocação. O time do 
noroeste comandado por Nei Victor 
tem jogos a menos em virtude do 
acidente que envolveu a delegação 
no mês passado. 

Handebol se prepara para 4 competições

agora e a gente precisa implementar isso 
no campeonato que vai ter. A equipe está 
focada nas competições com objetivo de 
chegar às cabeças”, informa Elizeu.

TÉCNICO Elizeu Oliveira passou suas noções 
táticas que pretende adotar em quadra 

DIVULGAÇÃO
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O começo do Campeonato Para-
naense de Vôlei foi bom para as equi-
pes da região. Duas delas lideram a 
competição: AABB/Cascavel, no mas-
culino, e Marechal, no feminino.

A AABB venceu os dois confron-
tos em casa, o primeiro diante do 
PM Santa Helena/Asavolei por 3 
a 0 (25/15, 25/18 e 25/16), o 
segundo contra o PM São Miguel 
do Iguaçu, pelo mesmo placar 
com parciais de 25/17, 25/14 
e 25/20. O Toledo/Avotol/Prati 
Donaduzzi perdeu as duas primei-
ras partidas para o São José, por 

3 a 2 (20/25, 29/31, 25/17, 
25/17 e 17/15), e o Araucá-
ria/ASPMA/Berneck, por 3 a 0 
(25/22, 25/19 e 25/20). No 
próximo fim de semana, a AABB/
Cascavel recebe o São José dos 
Pinhais e, no domingo, encara o 
Palmas. Já o Toledo pega Palmas 
e Dom Bosco/Curitiba.

No feminino, o destaque é o Vôlei 
Marechal. O time venceu os três 
jogos que fez fora de casa no fim de 
semana - 3x0 São José dos Pinhais, 
3x0 Univôlei/Paranaguá e 3x2 Irati.

O Toledo/Avotol também começou 

bem, com vitória sobre o São José 
dos Pinhais, por 3x2, e sobre o Uni-
vôlei/Paranaguá por 3x0.

A AABB/Cascavel estreou no 
estadual feminino com vitória 
sobre o Santa Helena/Asavolei, 
por 3 sets a 1 (25/19, 23/25, 
25/23 e 31/29). No duelo con-
tra o atual campeão, PM Foz do 
Iguaçu, o time da fronteira levou 
a melhor e garantiu a vitória por 3 
a 0 (25/08, 25/15 e 25/10). No 
próximo final de semana o time 
volta a jogar em casa contra São 
José dos Pinhais e Paranaguá.

 O FC Cascavel garantiu a classi-
ficação antecipada para a próxima 
fase da Série D do Brasileirão. 
Com a vaga, o FC Cascavel já pode 
começar a pensar nos jogos do 
playoff, que será contra o terceiro 
ou o quarto colocado do Grupo 7. 
Hoje, Cianorte e Madureira ocupam 
essas posições, respectivamente. 

Ainda restam três partidas para 
o fim dessa fase, e o técnico pre-
tende utilizar os próximos jogos 
para poupar alguns jogadores e 
buscar zerar os car tões para a 
entrada no playoff.

No próximo sábado (21), o FCC 
vai ao Rio Grande do Sul, onde 
enfrenta o Caxias, às 15h, pela 

12ª rodada. A partida da 13ª será 
em casa, contra o Marcílio Dias, 
no dia 28 de agosto, às 15h. E o 
último desafio da fase será no dia 
4 de setembro, também sábado, 
quando o FCC vai a Santa Catarina 
para jogar contra o Joinville. O jogo 
está marcado para as 15h.

O técnico Tcheco avaliou a clas-
sificação como positiva, mas não 
gostou do resultado do último jogo, 
quando o FCC empatou por 2 a 2 
com o Aimoré, que jogou com dois 
atletas a menos: “Tivemos erros 
técnicos e, literalmente, vacilamos. 
Ficou um gostinho amargo por um 
lado, mas temos que ver que o 
time também foi buscar o empate”.

Classificado, FC Cascavel
faz ajustes para próxima fase

COMO ESTÁ O GRUPO 8
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º FC Cascavel 23 11 6 5 0 23 13 10 69,7
2º Joinville 21 11 5 6 0 13 5 8 63,6
3º Juventus-SC 14 11 3 5 3 10 9 1 42,4
4º Caxias 13 11 3 4 4 11 10 1 39,4
5º Esportivo 12 11 2 6 3 9 10 -1 36,4
6º Marcílio Dias 12 11 2 6 3 8 13 -5 36,4
7º Aimoré 11 11 3 2 6 12 13 -1 33,3
8º Rio Branco 7 11 1 4 6 6 19 -13 21,2

RESULTADOS 11ª RODADA
 FC Cascavel  2x2  Aimoré
 Caxias  0x1  Esportivo
 Joinville  1x1  Marcílio Dias
 Rio Branco  2x2  Juventus

PRÓXIMA RODADA 21/08
 Caxias  x  FC Cascavel
 Marcilio Dias x Rio Branco
 Juventus  x  Joinville
 Esportivo  x  Aimoré

 ASSESSORIA FCC/FELIPE FACHINI

EQUIPE prepara estratégia para chegar bem à 
próxima fase

Cascavel lidera o Estadual masculino

Semifinais do Paranaense
A FPF (Federação Paranaense de Futebol) marcou as datas das semifinais 

do Campeonato Paranaense. O Athletico Paranaense recebe o FC Cascavel na 
Arena da Baixada em 1º de setembro, uma quarta-feira, às 15h20. A partida de 

volta será em Cascavel, em 8 de setembro, às 15h20. O time do interior tem 
o mando de campo da segunda partida porque somou mais pontos nas fases 

anteriores (campanha total). Na outra semifinal, Londrina e Operário se enfren-
taram em junho e julho e o Tubarão conseguiu a classificação e está na final.
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Vai comprar?
Peça Nota 
Paraná e 
participe dos 
sorteios do 
Paraná Pay.

Agora, todo mês você 
pode concorrer a vouchers 
de R$ 100 para usar 
em restaurantes, bares, 
hotéis, pousadas e outros 
estabelecimentos ligados ao 
turismo. Veja como é fácil 
participar.

2
Acesse 
o app 

do Nota 
Paraná

1
Peça 

sempre 
nota fiscal

Aceite os 
termos de uso 
dos créditos 
e prêmios do 
Paraná Pay

3

Agora você  
já está 

concorrendo  
a prêmios 
mensais!

Pronto!
4

São 8.000 vouchers 
de R$ 100 todo mês 

Grêmio faz jogo atrasado
Vice-lanterna, o Grêmio segue em 

situação complicada dentro e fora do 
Brasileirão. Não bastasse a péssima 
campanha, ainda tem a repercussão 
negativa sobre os jogadores que 
par ticiparam de uma festa no 
domingo, após a derrota para o São 
Paulo. Tudo isso gerou mudanças na 
escalação da equipe para a partida 

COMO ESTÁ O BRASILEIRÃO
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Atlético-MG  37  16  12  1  3  25  11  14  77
2º Palmeiras  32  16  10  2  4  27  17  10  67
3º Fortaleza  31  16  9  4  3  26  15  11  65
4º Bragantino  28  16  7  7  2  26  18  8  58
5º Flamengo  27  14  9  0  5  27  15  12  64
6º Athletico-PR  23  15  7  2  6  22  18  4  51
7º Atlético-GO  23  16  6  5  5  14  16  -2  48
8º Ceará  23  16  5  8  3  18  16  2  48
9º Internacional  21  16  5  6  5  20  20  0  44
10º Santos  21  16  5  6  5  17  17  0  44
11º Corinthians  21  16  5  6  5  15  15  0  44
12º Juventude  19  15  5  4  6  12  17  -5  42
13º Bahia  18  16  5  3  8  20  26  -6  38
14º São Paulo  18  16  4  6  6  13  19  -6  38
15º Fluminense  17  15  4  5  6  12  17  -5  38
16º Cuiabá  17  15  3  8  4  15  17  -2  38
17º Sport  15  16  3  6  7  8  13  -5  31
18º América-MG  15  16  3  6  7  13  20  -7  31
19º Grêmio  10  14  2  4  8  9  17  -8  24
20º Chapecoense  5  16  0  5  11  13  28  -15  10

  17ª RODADA
                                   Sábado (21/8)
17h Atlético-GO  x  Chapecoense
19h Grêmio  x  Bahia
21h Juventude  x  Fortaleza

                                     Domingo (22/8)
11h Palmeiras  x  Cuiabá
16h Ceará  x  Flamengo
16h Athletico-PR  x  Corinthians
18h15  Santos  x  Internacional
20h30  Sport  x  São Paulo

                              Segunda-feira (23/8)
20h Fluminense  x  Atlético-MG
20h América-MG  x  Bragantino

desta quarta-feira, contra o Cuiabá, 
pela quinta rodada do campeonato. É 
o primeiro dos dois jogos atrasados 
que o time tem para disputar e tentar 
melhorar sua posição.

Felipão colocou Maicon no lugar 
de Jean Pyerre e Villasanti ao lado de 
Thiago Santos. Rodrigues deve assu-
mir a vaga de Geromel, suspenso.

Libertadores: Fla e Galo têm vantagem
Nesta quarta-feira (18), o Flamengo 

recebe o Olimpia no Estádio Mané Gar-
rincha, em Brasília, às 19h15, pelo 
jogo de volta da Libertadores. A par-
tida terá presença de público limitada 
e com protocolos.

O rubro-negro tem boa vantagem no 
placar, já que venceu a primeira partida 
por 4 a 1, fora de casa, o que obriga os 
paraguaios a fazerem três gols para levar 
a decisão para os pênaltis, ou quatro para 

levar a classificação para casa. Quem pas-
sar nesta noite, encara o vencedor do con-
fronto entre Barcelona-EQU e Fluminense 
nas semifinais da Libertadores.

Já o Atlético-MG recebe o River Plate 
pelo jogo de volta das quartas de final 
às 21h30, no Mineirão. No jogo de ida, 
no Monumental de Nuñez, o Galo venceu 
o time argentino por 1 a 0 e joga por um 
empate para confirmar a vaga na semifi-
nal da principal competição continental.
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