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Município projeta reposição da 
inflação aos servidores em 2022
Durante audiência pública convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento da 
Câmara para discutir diretrizes orçamentárias de Cascavel para 2022, o secretário 
de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, informou que a administração municipal 

deverá conceder a reposição inflacionária referente a 2020 aos servidores 
municipais em janeiro do próximo ano. l Pág. 3

Assaltos em residências
crescem em Cascavel e
preocupam moradores 

l Pág. 12

Com melhora no quadro da Covid, Huop volta 
permitir acompanhantes na maternidade

Banco da Mulher Cascavelense realiza seu
primeiro fórum nesta quarta, no Emir Sfair
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SECOM

Mais vida e cor na praça
Praças e espaços públicos de Cascavel estão sendo “requalificados” pelo 

Programa Território na Praça. Vários espaços já foram completamente remodelados 
e, no centro de Cascavel, a “Alameda Souza Naves” é um bom exemplo. O espaço, 

antes abandonado, agora tem mais cores, famílias e crianças! l Págs. 8e9
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O Dia Nacional do Livro
 O livro é um item dos mais importantes hoje e sempre e do qual 

devemos falar sempre, algo que devemos enaltecer sempre. 29 de outubro 
é o Dia Nacional do Livro. Livro, este objeto mágico que pode trazer no 
seu interior um mundo de conhecimento, de fantasia, de imaginação. O 
guardião da história da humanidade, o registro de tudo o quanto o ser 
humano já fez neste mundão de Deus. O receptáculo de toda a inteligência 
do homem, até das teorias do que poderá vir a ser o futuro.

É bem verdade que ainda não é tão popular quanto deveria, pelo 
menos no Brasil, pois ainda é caro para uma grande parcela do nosso 
povo, mas para quem gosta de ler há alternativas como as bibliotecas 
municipais, escolares, de clubes e associações, os sebos, etc. Essas biblio-
tecas nem sempre terão os últimos lançamentos em seus acervos, mas 
sempre haverá algum bom título que não lemos. Assim como os sebos, 
que oferecem um sem número de opções a preços razoáveis.

Com o avanço da tecnologia digital, o e-book, ou livro eletrônico, 
e os leitores eletrônicos - e-readers - estão se popularizando cada 
vez mais e já há uma pequena legião de seguidores. Vivemos, na 
verdade, uma revolução cultural. Eles, os tablets, os smartfones, que 
também são leitores eletrônicos, estão nas mãos de todos. Todo mundo 
tem um cellular. Ainda que muitos daqueles que os adquirem acabem 
esquecendo da função de leitores digitais dos aparelhos, tantas são 
as opções que eles oferecem: jogos, filmes, internet, comunicação 
através de programas como skype, programas de relacionamento, etc.

De qualquer maneira, o livro impresso, de papel, o tradicional livro 
como o conhecemos até agora continuará por muito tempo ainda. E 
por mais que ele mude, ainda continuará a se chamar livro, e o objetivo 
de perenizar e divulgar a cultura e o conhecimento será o mesmo. 
Certeza é que o livro de papel pode conviver harmoniosamente com 
o livro eletrônico e vice-versa.

Com a tecnologia da informática a serviço da leitura, a tendência é 
que o hábito de ler se intensifique, até porque além do livro tradicional 
e do livro digital, temos ainda o áudiolivro, que possibilita que os defi-
cientes visuais sejam, também, consumidores de literatura.

Então talvez devamos comemorar tanta tecnologia a serviço da leitura, 
mesmo considerando que o livro físico, aquele que podemos folhear, rabis-
car e ler sem dependência de nenhuma fonte de energia, a não ser a nossa 
visão e a vontade de ler, não será extinto. Ao contrário, ele continuará 
firme, mesmo com todas as outras formas de leitura que existem ou que 
porventura poderão vir a existir. Conviverão em harmonia.

De maneira que rendo minha homenagem a esse objeto tão impor-
tante para o progresso das civilizações em todo o mundo. Vida longa 
para o livro, como quer que seja concebido.

Por Luiz Carlos Amorim, escritor, editor e revisor; Cadeira 19 da 
Academia Sulbrasileira de Letras - luizcarlosamorim.blogspot.com.br

“Que esta iniciativa sirva 
de incentivo para novas 

empresas se abrirem 
para esta ação. Além 

do Provopar, outras entidades 
serão beneficiadas”

“Este espaço 
do bem é você 
se colocar no 

lugar do outro 
e ajudar a 
quem mais 

precisa”

SECOM

Fabíola Paranhos, primeira-dama de Cascavel e presidente de 
honra do Provopar.
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Nublado com 
pancadas de chuva
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A história da vacinologia 
se divide entre antes e depois 
da pandemia da Covid-19. É o 
que dizem especialistas sobre 
o desenvolvimento em tempo 
recorde dos imunizantes con-
tra a doença. Agora, cientistas 
de todo o mundo desenvolvem 
uma nova geração de imunizan-
tes, com diferentes plataformas 
e facilidades comerciais.

As vacinas contra Covid 
foram desenvolvidas rapida-
mente porque houve finan-
ciamento gigantesco. Pela 
pandemia, as empresas assu-
miram o risco de dar errado 
e perderem dinheiro. Embora 
todas as fases tenham sido 
respeitadas, elas foram feitas 
de forma simultânea, aumen-
tando o risco de prejuízo caso 
dessem errado.  

As inovações no setor não 
param. Há estudos sobre uma 
nova forma de injetar a vacina 

sem agulha, seja por adesivo 
ou até por uma seringa sem 
agulha que empurra o imuni-
zante através da pele. Algumas 
são bem experimentais ainda.  

EM CINCO ANOS
A microbiologista e pes-

quisadora da USP, Natalia 
Pasternak, acredita que novas 
tecnologias usando nanocarre-
gadores em plantas ou nano-
bactéria possam ser possíveis 
em até cinco anos. Ela cita um 
grupo da Universidade da Cali-
fórnia, nos Estados Unidos, que 
desenvolveu uma plataforma 
vacinal baseada em vírus que 
normalmente atacam plantas 
ou bactérias. Essa plataforma 
usa os vírus como portadores 
de fragmentos do Sars-CoV-2, 
que devem provocar uma res-
posta imune em humanos, pro-
tegendo-nos da doença.   

Para Pasternak, a questão 

O que esperar das novas 
vacinas contra Covid-19? Brasília - Um estudo de pes-

quisadores brasileiros publicado 
no periódico internacional The 
Lancet apontou uma queda do 
atendimento de saúde mental 
durante a pandemia. O tra-
balho indicou o impacto da 
pandemia da Covid-19 sobre 
este tipo de cuidado, em um 
momento de crescimento de 
transtornos mentais, como 
ansiedade e depressão.  

Segundo análise de pes-
quisadores da Universidade 
de Brasília, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
e do Hospital das Clínicas de 
Porto Alegre, foram registra-
dos nos primeiros seis meses 
da pandemia 1,18 milhão de 
atendimentos ambulatoriais 
relacionados à saúde mental.

Esse número, segundo os 
autores, é 28% abaixo do que 
seria esperado. A expectativa 
a partir dos dados de períodos 
anteriores era de uma média 
de 1,66 milhão de procedimen-
tos deste tipo.

Os atendimentos de grupo 
tiveram uma queda de 68%. 
Nos seis meses examinados 
pelo estudo, ocorreram 102,4 
mil atendimentos coletivos. 
Entretanto, a expectativa a 
partir das médias de anos 
anteriores era de 317,8 mil.

A hospitalização psiquiá-
trica também sofreu com a 
pandemia, com uma redução 
de 33%. As internações entre 
março e agosto de 2020 totali-
zaram 289,2 mil. Mas a média 
esperada era de 430,3 mil.

A pesquisa também identifi-
cou procedimentos associados 
à saúde mental que cresceram 
durante a pandemia. As consul-
tas de emergência nessa área 
subiram 36%. Já o atendimento 
domiciliar teve um acréscimo de 
52%. Os dados sinalizam a opção 
das pessoas por evitar o ambiente 
de clínicas e hospitais e serem 
atendidas em seus lares. 

científica já foi resolvida e 
agora o grande desafio é resol-
ver problemas sociais. Por isso 
vacinas em que a plataforma 
vacinal é planta ou bactéria 
são boas, porque são fáceis 
de produzir em qualquer lugar 
do mundo, nem precisam de 
segurança máxima. 

“Não é que as primeiras vaci-
nas sejam ruins e que devamos 

esperar pelas próximas. Elas 
podem ser iguais em termos 
de qualidade e segurança, mas 
as novas podem ser mais bara-
tas, mais fáceis de fabricar e 
de transportar. Tem mais a ver 
com questões de mercado. Mais 
apropriadas até para países em 
desenvolvimento que têm difi-
culdade de comprar e distribuir”, 
afirma Pasternak. 

Atendimento de 
saúde mental
Registra redução 
na pandemia

DIVULGAÇÃO

Brasília - O Comitê de 
Emergência sobre a Pande-
mia do Novo Coronavírus da 
OMS (Organização Mundial de 
Saúde) divulgou após nova reu-
nião um documento com reco-
mendações sobre as medidas 
no contexto da pandemia para 
diversas atividades. No caso das 
viagens internacionais, o grupo 
de especialistas defende que 
todas as vacinas autorizadas 
pela OMS sejam reconhecidas 
para efeito das obrigações de 
demonstração de imunização 
para a entrada nos países.

O Comitê também argu-
mentou que a vacinação não 
pode ser a única condição esta-
belecida pelos países para a 

entrada de viajantes em seus 
territórios, dada a situação 
de acesso limitado em vários 
países às campanhas de imu-
nização. No Brasil, as regras 
para entrada de pessoas de 
outros países foram focadas 
na diferenciação por modali-
dade (liberações maiores por 
via aérea e restrições por via 
terrestre) e na apresentação de 
exames negativos de covid-19.

Nessa semana, o governo 
dos Estados Unidos detalhou 
as exigências que começarão 
a valer no dia 8 de novembro 
para viajantes internacionais, 
entre elas a de apresentar 
comprovante de vacinação, 
mas apenas com as vacinas 

reconhecidas pela autoridade 
sanitária do país. Os experts 
avaliaram que a pandemia está 
longe do fim e que gera impac-
tos não somente na saúde, mas 
também na situação humani-
tária e econômica, sobretudo 
no caso dos mais vulneráveis. 
O grupo reforçou que as medi-
das de prevenção e combate 
seguem importantes, como 
vacinação, diagnósticos, e uma 
comunicação efetiva para con-
trolar a epidemia. “O uso de 
máscaras, distanciamento físico, 
higiene das mãos e melhoria na 
ventilação de espaços internos 
continuam chave para reduzir 
a transmissão do SARS Cov-2”, 
diz o documento do encontro.

Na avaliação do comitê, a 
pandemia deve ser mantida 
como uma emergência de 
saúde pública de preocupação 
internacional. O diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom, con-
cordou com a recomendação e 
manteve a pandemia na con-
dição de emergência de saúde 
pública. Os integrantes do 
comitê manifestaram preocu-
pação com a situação do com-
bate à pandemia na África, 
incluindo o acesso ao número 
suficiente de vacinas. O cole-
giado defendeu ações para 
assegurar recursos suficientes 
e adoção de medidas que pos-
sam qualificar as respostas das 
nações africanas à pandemia.

OMS faz novas recomendações sobre viagens
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Em meio à pressão 
do funcionalismo público 
para que a Prefeitura de 
Cascavel conceda repo-
sição salarial às catego-
rias, o secretário de Pla-
nejamento e Gestão do 
Município, Edson Zorek, 
informou que o Poder 
Público municipal deverá 
conceder a reposição 
inflacionária referente ao 
ano 2020 aos servidores, 
em janeiro de 2022.

A informação foi repas-
sada durante a Audiência 
Pública convocada pela 
Comissão de Finanças e 
Orçamento da Câmara, 
na segunda-feira (25), na 
qual foram discutidas as 
diretrizes orçamentárias 
de Cascavel para o exer-
cício de 2022. Ao respon-
der um questionamento 
do vereador Joceh da Auto 
Escola (MDB), Zorek infor-
mou que na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) 
em discussão na Câmara, 
o Município já realizou a 
projeção do acréscimo 
da folha vegetativa para 
o próximo ano e da repo-
sição salarial atrasada.

Segundo o secretá-
rio, em 2020 e 2021, 
o Poder Público ficou 
impedido de conceder a 
reposição inflacionária 
dos servidores por conta 
da Lei Complementar n° 
173/2020, que esta-
beleceu que estados e 
municípios em todo país 
devam cumprir determina-
das medidas para que a 
União assegure dinheiro 

ao enfrentamento à pan-
demia do coronavírus. 
Entre as medidas, uma 
série de restrições envol-
vendo despesa com pes-
soal, entre elas, a recom-
posição inflacionária. 

O secretário informou 
que as reposições atra-
sadas já foram discutidas 
com os sindicados e que, 
em janeiro de 2022, a 
prefeitura irá encaminhar 
para a Câmara o texto 
com a reposição inflacio-
nária de 2019, que é de 
aproximadamente 2,46%. 
Assim, os servidores já 
devem receber o valor a 
partir de 1° de fevereiro 
do próximo ano.

Além disso, o secre-
tário disse que, ainda em 
fevereiro o Poder Público já 
deverá começar a discutir 
com os sindicatos a repo-
sição referente ao ano de 
2020. E em maio, mês da 
data base dos servidores, 
devem discutir a reposição 
do ano de 2021.

De acordo com o pre-
sidente do Sismuvel (Sin-
dicato dos Servidores e 
Funcionários Públicos do 
Município de Cascavel), 
Ricieri D’Estefani Junior, o 
sindicato havia discutido a 
reposição com o a Prefeitura 
de Cascavel em setembro.

Segundo ele, o reajuste 
de janeiro, referente a 
2019 seria de 2,46%, por 
conta da inflação do ano 
de 2020. Já a reposição 
de 2020 seria em torno de 
7,8%. E a de 2021, ainda 
precisa ser determinada. 

OAB Cascavel
As eleições para a OAB seguem acirradas. Somente para 

disputar a subseção Cascavel são quatro chapas que estão 
concorrendo. Desde a última semana estão sendo realizados 

eventos para o lançamento das chapas. Ontem (26) teve 
o lançamento oficial da tradicional XI de Agosto, que tem 
como candidato a presidente o advogado Rui da Fonseca. 

Hoje (27), será lançada a chama Renova OAB, que tem como 
candidato Marroquis Freire. As outras chapas são: OAB para 
todos, com o candidato Alex Galio e OAB de Respeito, com o 

criminalista Ismael Kalil como candidato.

Audiência Pública
A Câmara de Cascavel realiza no próximo dia 4 de 
novembro uma Audiência Pública para debater os 

segmentos organizados da sociedade e a população em 
geral, acerca da segurança no trânsito de Cascavel. O 

evento tem início previsto para as 14 horas, no Plenário 
da Câmara e tem como proponentes os vereadores Dr. 
Lauri (PROS), Policial Madril (PSC), Pedro Sampaio (PSC) 

e Sadi Kisiel (Podemos).

Reitoria IFPR
Representantes de 
entidades e órgãos 
públicos de Cascavel e 
região se reuniram para 
tratar de uma reivindicação 
de mais de dez anos. Eles 
estiveram reunidos com o 
deputado federal Evandro 
Roman e com o diretor 
do campus de Cascavel 
do Instituto Federal 
do Paraná, Luiz Carlos 
Eckstein, para reforçar a 
defesa de instalação de 
uma reitoria do IFPR em 
área que contempla as 
regiões Oeste, Sudoeste e 
Centro-Sul do Paraná.

Moção
Durante a sessão ordinária 
de ontem (26), os 
vereadores de Cascavel 
aprovaram uma moção 
de apelo ao ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, 
para que seja criado no 
Município de Cascavel a 
reitoria do IFPR.

Dia do Servidor
O Município de Cascavel 
abriu oficialmente as 
atividades em atividades 
alusivas ao Dia do Servidor, 
comemorado no dia 28 de 
outubro. Em Cascavel, a 
administração municipal 
desenvolve uma série de 
atividades para celebrar a 
data. Durante três noites 
serão realizadas palestras 
e sorteios de brindes 
entre os servidores que 
comparecerem ao Teatro 
Municipal. Cascavel conta 
hoje com 9.032 servidores 
entre efetivos, temporários, 
comissionados e estagiários.

Sessão Ordinária
Sem muitas novidades, a 
sessão ordinária da Câmara 
de Cascavel segue fria. 
Na sessão de ontem (26), 
foram aprovados quatro 
Projetos de Lei, um Projeto 
de Resolução, quatro 
requerimentos, três moções 
e uma dilação de prazo. 

Servidores podem ter 
reposição da inflação a 

partir de janeiro de 2022
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Eventos e serviços na via pública 
têm novas regras em Cascavel

A Transitar está adequando 
em Cascavel a regulamentação 
pertinente ao trânsito, de forma a 
atualizar a legislação conforme as 
necessidades da cidade, que está 
em constante desenvolvimento, 
priorizando a mobilidade e a segu-
rança viária. Desde o dia 16 estão 
em vigor mudanças para os cidadãos 
que precisam solicitar Autorização 
de Trânsito para Eventos e Serviços 
na Via Pública (antigo Core), com a 
publicação da Resolução 003/2021 
que regulamenta a realização de 
atividades onde haja interferência 
no trânsito, em consonância com 
a Resolução nº 002/2021, a qual 
traz mudanças na ZCT (Zona Central 
de Tráfego). No sábado (23) foram 
publicadas as portarias.

Os antigos Cores (Comunicados 
de Realização de Eventos) passam 
a ser chamados de Autorização de 
Trânsito para Eventos e Serviços, e 
precisam ser solicitados ao Depar-
tamento de Gestão de Trânsito toda 
vez que requeiram interdição total ou 
parcial da via pública ou de locais 
que afetem o trânsito e a circula-
ção. O prazo para solicitação é de 
no mínimo 72 horas e de no máximo 
30 dias de antecedência, necessário 
para cumprir o prazo de aviso à popu-
lação, de acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro, e realização de 
estudos técnicos conforme a com-
plexidade da interdição e o impacto 
aos demais afetados na via pública. 

As solicitações podem ser fei-
tas pessoalmente, na Rua Ere-
chim, 1351, no horário comercial, 
ou pelo e-mail atendimentotran-
sitarcascavel@gmail.com. O tele-
fone para esclarecer dúvidas é o  
(45) 3016-0800.

De acordo com a presidente da 
Transitar, Simoni Soares, a principal 
mudança da nova regulamentação 
diz respeito ao trâmite de pedidos 

MAPA com ampliação da Zona Central de Tráfego

TRANSITAR

para eventos de caráter cultural e 
esportivo, de cunho beneficente ou 
social, que estejam vinculados dire-
tamente às secretarias municipais. 
Nesses casos, a partir de agora não 
há custos aos promotores do evento, 
desde que estejam vinculados às 
secretarias municipais envolvidas, 
as quais encaminharão o pedido, via 
protocolo interno, ao Departamento 
de Gestão do Trânsito com as devi-
das anuências para a Autorização 
de Trânsito. “Estamos desburocra-
tizando os processos internos para 
agilidade dos procedimentos, bem 
como buscando facilitar a retomada 
econômica e o desenvolvimento cul-
tural e esportivo com acesso para 
todos”, detalha Simoni.

ZCT É AMPLIADA
Já publicada no Diário Oficial do 

Município, a Resolução 002/2021 
traz nova regulamentação para a 
ZCT (Zona Central de Tráfego) em 
substituição à Lei Municipal nº 
6.164/2012. A novidade fica por 
conta da ampliação da área de 
restrição, incluindo um trecho da 
Avenida Assunção até a Tancredo 

Neves, a Rua Cuiabá e a Avenida 
Rocha Pombo.

“A norma já existia, mas exige 
atualização para acompanhar o 
crescimento da cidade. Estamos 
atualizando a regulamentação, com 
ampliação da área de restrições 
em razão do fluxo de veículos, além 
de criar rotas alternativas”, explica 
Simoni Soares. 

A publicação delimita restrições 
de circulação de veículos automoto-
res que excedam limites de dimen-
sões e peso de forma que esses 
veículos considerados “pesados” 
– caminhões, ônibus – podem tran-
sitar livremente pela área central no 
horário das 19h às 7h, de segunda 
a sexta-feira, e aos fins de semana, 
a partir das 13h do sábado até as 
7h de segunda.

Fora desses horários é necessá-
rio solicitar autorização da Transitar 
com prazo mínimo de 72 horas de 
antecedência ao Departamento de 
Trânsito. Para maiores informações, 
a Transitar também atender pela 
Ouvidoria do Trânsito, pelo número 
(45) 99135-5207, por mensagem 
de aplicativo. 
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Huop volta permite acompanhante 
em internamentos na maternidade

O Huop (Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná) informa que 
está sendo permitida a entrada de 
acompanhantes durante o parto 
e internamento na maternidade. 
Devido à pandemia da Covid-19, 
houve a necessidade de realizar 
mudanças no fluxo interno, e em 
razão disso, e do espaço do Cen-
tro Obstétrico, a entrada de acom-
panhantes foi restringida a fim 
de evitar a proliferação do vírus, 
assim como garantir a segurança 
dos pacientes internados.

Com a diminuição do número 
de casos, o Huop está permitindo 
novamente a entrada de acom-
panhantes, respeitando todas as 
recomendações para evitar o con-
tágio da Covid-19. O uso de más-
cara é indispensável durante toda 
a permanência no hospital, assim 
como deve ser avaliado com aten-
ção qualquer sintoma sugestivo ou 
contato com pessoas suspeitas/
confirmadas com a doença. Os 
acompanhantes apenas não pode-
rão pernoitar no hospital, devido ao 
espaço físico, que atualmente não 
dispõe essa acomodação.

Com relação às visitas na 

maternidade, serão permitidas ape-
nas às puérperas que não estive-
rem acompanhadas, e os visitantes 
também devem seguir as mesmas 
recomendações dos acompanhan-
tes, com relação ao uso de más-
cara, álcool em gel, assim como os 
cuidados com possíveis sintomas.

É impor tante ressaltar que 
caso haja aumento nos números 
de casos de Covid-19 ou mudança 
no perfil atual, novas determina-
ções poderão ser feitas. Ainda, 
conforme a determinação do CCIH 
(Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar), se o Centro Obstétrico 
atingir a capacidade máxima de 
internamentos, automaticamente 
será suspenso a permanência dos 
acompanhantes, salvo para meno-
res de idade ou pacientes com limi-
tações físicas ou mentais.

 
“MALA MATERNIDADE”

A espera pelo bebê envolve 
também uma série de preparati-
vos e ansiedade. Para isso, o Huop 
orienta com os itens necessários 
na mala maternidade. A recomen-
dação é que ela esteja pronta com 
antecedência, ou seja, a partir da 

33ª semana de gestação já pode 
ser organizada. O Huop conta com 
alguns materiais de higiene, como 
fraldas, absorventes, toalhas e 
roupas, mas as mães também 
podem trazer os produtos de sua 
preferência. 

Confira a lista do material de 
higiene pessoal para as mamães: 
pasta de dente, escova de dente, 
pente, shampoo, creme e absor-
vente pessoal conforme a prefe-
rência; roupa íntima; chinelos para 
banho e meias. Já para o bebê é 
preciso quatro mudas de roupas 
e fraldas e lenço umedecido con-
forme a preferência. 

COM redução do número de casos, acompanhante 
durante internamento na maternidade no Huop 
estão permitidos novamente

UNIOESTE
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Cascavel realiza 1° Fórum Banco 
da Mulher Cascavelense, hoje

Com o tema “O poder da reali-
zação”, a Semdec (Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico) realiza 
nesta quarta-feira (27) o 1º Fórum 
Banco da Mulher Cascavelense. O 
evento será uma oportunidade para 
aprimoramento de práticas de gestão, 
além de oferecer caminhos de acesso 
à orientação e crédito para empresas 
de pequeno e médio porte.

“Mais que um encontro de 
empreendedoras, o evento se cons-
tituirá de uma oportunidade para 
quem busca aprimorar suas práti-
cas de gestão, além de oferecer 
caminhos de acesso à orientação e 
crédito para empresas de pequeno 
e médio porte”, diz Gianine Alves 
Bueno, diretora da Semdec.

O Fórum foi projetado para ser 
um marco no cotidiano de inúme-
ras empresárias ou para quem 
pretende iniciar uma atividade 
formal. Na semana que passou o 
programa BMC (Banco da Mulher 
Cascavelense) foi agraciado com 
o prêmio Gestor Público Paraná, 
concedido pelo Sindicato dos Audi-
tores Fiscais da Receita do Estado 
do Paraná. O Prêmio, que está em 
sua 9ª edição, tem como objetivo 
valorizar projetos de administra-
ção pública que sejam inovadores, 
criativos e que tragam desenvolvi-
mento para a sociedade.

O fórum acontece nesta quarta-
-feira, às 18h30 no anfiteatro Emir 
Sfair (Centro de Convenções) e a 
entrada franca.

BMC 2ª FASE
Desde abril deste ano, o BMC, 

criado para fomentar o empreen-
dedorismo feminino e que, na 
primeira fase, liberou mais de R$ 
1,4 milhão em empréstimos sub-
sidiados pelo Município para 252 
mulheres, trabalha a segunda fase 

Cascavel tem três projetos premiados 
Um dia após conquistar o primeiro lugar do Paraná pelas boas práticas de gestão 
pública no Prêmio Band Cidades Excelentes, Cascavel alcança mais três importan-

tes prêmios de reconhecimento. Desta vez, foi o Prêmio Gestor Público Paraná 
(PGP-PR) que escolheu três programas desenvolvidos pelo Município como desta-
ques. Cascavel Compras Legal, Banco da Mulher e Agricultura Urbana e Periurbana 

foram os premiados. No total, foram 170 iniciativas inscritas por 75 municípios. 
Com o tema do ano “Assistência Social: Amparar e Capacitar para Crescer”, o 

PGP-PR buscou iniciativas que inovaram na gestão pública e que melhoraram a 
qualidade de vida dos paranaenses, mas projetos de todas as áreas de governo 
puderam ser inscritos. O Prêmio, que está em sua 9ª edição, é uma iniciativa do 

Sindafep (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná) e, entre 
outros objetivos, quer incentivar os municípios do estado a adotarem metodo-
logias de planejamento, execução e controle de projetos em seus programas 

do programa. As mulheres, na con-
dição de pessoas físicas, podem 
fazer empréstimos de até R$ 2 
mil. Já as microempreendedoras 
individuais tem acesso até R$ 7 
mil em crédito. Para microempre-
sas e empresas de pequeno porte 
comandadas por mulheres, o valor 
é de até R$ 12 mil. “Sem sombra 
de dúvida é um valor expressivo 
que vai ser liberado em linha de 
crédito e que tem feito a grande 
diferença na vida das mulheres rea-
lizando sonhos”, diz a secretária da 
Semdec, Hivanete Picoli.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse 
que o Banco da Mulher é uma das 
importantes ferramentas da retomada 
econômica. “Essa ferramenta está 

nos ajudando muito, está nos dando 
novas empresas”, afirmou.

A presidente da Amic, Sonia 
Regina Spengler Xavier, afirma 
que o BMC é um projeto que deu 
certo e tem beneficiado centenas 
de mulheres. “Deu tão certo que 
já estamos na segunda etapa com 
a liberação de um valor maior do 
que aquele que tivemos no ano 
passado”, observa.

A presidente do Banco da 
Mulher, Maristela Becker Miranda, 
disse a segunda fase “se consolida 
numa consciência de sociedade 
civil e de poder público através 
do conselho do Banco da Mulher 
fazendo acontecer em todos os 
aspectos o avanço”.

BMC concede crédito de R$ 2 mil a R$ 12 mil para negócios comandados por mulheres

SECOM
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 Caminhando para os seus 70 
anos, a “jovem senhora” cidade 
de Cascavel vem se destacando 
com a criação de novos projetos. 
Além de ganhar prêmios, Cascavel 
foi apontada como a 4° melhor ci-
dade em planejamento urbano do 
país. Entre estes projetos, desta-
que para o “Território na Praça”, 
iniciado em abril deste ano através 
do Território Cidadão, com objetivo 
de deixar a cidade mais segura, 
bonita e agradável. O projeto tem 
como finalidade transformar e dar 
vida nova para antigas praças e es-
paços públicos de Cascavel.

O Território na Praça, já requali-
ficou a praça ao lado da Biblioteca 
Pública Municipal, “Praça das ar-
tes”, Praça dos Mosaicos, Praça 
do Country, Praça Marcos Mion 
e Praça da Souza Naves. Neste 
último, a revitalização do espaço 
criou a “Alameda Souza Naves”, 
um novo espaço gastronômico e 
de lazer.

Em toda as ações do Território 
na Praça, as revitalizações contam 

com obras de paisagismo, ajardi-
namento, arborização, iluminação, 
equipamentos públicos, floreiras, 
novo calçamento em paver, mure-
tas de contenção, grades de iso-
lamento da praça, bares e para 
garantir a segurança das crianças 
que frequentarem o local. 

Os recursos aplicados em cada 
obra, varia de acordo com cada 
espaço. Além do investimento pú-

“Território na Praça” da vida nova
aos espaços públicos do munícipio

blico, há também grupos de volun-
tários como movimentos culturais, 
moradores, comerciantes e em-
presários que auxiliam na execu-
ção dos trabalhos.

INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE
Para o coordenador do progra-

ma, Robson Macanhão, o projeto 
está apenas no começo e com 
cada reforma a população ganha 
com a melhor qualidade de vida, 
sentimento de liberdade junto a 
natureza com crianças, idosos e 
moradores ao entorno e de outros 
lugares da cidade inseridos em 
um espaço sadio e alegre.

“O projeto é importante para a 
integração da comunidade. O mais 
importante é que queremos que 
as crianças, os pais, avós e todos 
os moradores se insiram nesses 
espaços de lazer e com isso coíba 
a presença de usuários de drogas 
nas praças públicas. Temos visto 
que onde são feitas as revitaliza-
ções, a comunidade começa a vi-
sitar com mais frequência e pes-

FOTOS: TERRITÓRIO CIDADÃO/SECOM

soas desocupadas não aparecem 
mais”, destaca Macanhão.

Para José Luiz Ferreira, que 
também coordena o programa, as 
ações são mais que uma simples 
revitalização. “É mais que uma re-
vitalização. Fizemos uma transfor-
mação”. Segundo ele, o Território 

Cidadão já busca parceria com as 
secretarias parceiras e a comu-
nidade Japonesa para revitalizar 
a praça Japão, na Avenida Barão 
do Rio Branco com a Piquiri. E na 
sequência a praça do Calçadão do 
Cascavel Velho. (Colaboração - 
Jessica Milena)

“Adote uma Praça” 
é regulamentada

Na semana passada, foi assinado 
decreto criando a “Alameda Souza 

Naves” e também a minuta que regu-
lamenta a lei municipal nº 7.224, de 
30 de abril de 2021, que institui por 
meio de cooperação técnica o “Pro-

grama Adote uma Praça”. O programa 
tem como finalidade a exploração 
e a execução de ações de obras e 
serviços de benfeitorias, fomento, 

conservação e manutenção, por parte 
da iniciativa privada.

Na Alameda Souza Naves, foi feita a 
delimitação da praça com a instala-
ção de um gradio para delimitar o 
comércio instalado no local, eleva-
ção da via com faixa de pedestres, 
estabelecidas regras sobre mesas e 
ombrelones (guarda sol). No local, 

também foi instalado um carrossel e 
bicicletário para a população.

“Quando inauguramos ou revitaliza-
mos os espaços públicos queremos 

que a população seja parceira e 
desenvolva o sentimento de perten-
cimento. O Adote é a oportunidade 

que se dá aos interessados de adotar 
uma praça e dela cuidar. Gastamos 
quase R$ 3 milhões por ano com 
ações de vandalismo e com este 
engajamento da população, este 

pertencimento, todos se tornando 
responsáveis teremos os espaços 
sempre cuidados e prontos para 

serem desfrutados pela população”, 
afirmou o gestor do Território Cida-

dão, Walter Parcianello.

 Novo espaço para famílias
Para Jane Lenzi, representante dos condomínios do 
entorno da Alameda Souza Naves, o espaço antigo 
não oferecia nada de atrativo para os moradores. 

“Hoje temos esta praça remodelada e o espaço das 
crianças. Valorizou os imóveis, pois temos um espaço 
bonito e agradável para uso das famílias. No parqui-

nho, todos os dias temos só a tarde em média 50 
crianças usando o espaço”, afirma.

Bernardo Weisheimer, comerciante, disse que o espa-
ço de antes estava abandonado. “Esta revitalização 
trouxe vida nova ao lugar. Além de ter ficado muito 

bonito, pode ser compartilhado com as famílias. Esta 
obra impulsionou nossos estabelecimentos”, avalia. 
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Feira do Pequeno Produtor muda 
horário terças e quintas-feiras

A Feira do Pequeno Produtor de 
Cascavel, que funciona no estaciona-
mento do Teatro Municipal, às terça 
e quintas feiras, passaou a atender 
em novo horário nessa terça-feira (26).

O novo horário é das 13h às 
21h.  Nos fins de semana, o horá-
rio de atendimento está mantido, 
das 7h às 12h e permanece na rua 
Rui Barbosa ao lado da Prefeitura.

“Voltamos a atender no horário 
habitual. Por conta da pandemia, 
nós alteramos o horário de aten-
dimento aos clientes, mas agora, 
estamos voltando ao horário nor-
mal. A pandemia ainda não acabou, 
estamos atentos, tomando todos 
os cuidados sanitários necessários 
como uso obrigatório de máscara, 
distanciamento e álcool gel. Mas 
agora, já poderemos atender em 
horário estendido. Isso dá opor-
tunidade para os cascavelenses 
aproveitarem um pouco mais da 
nossa feira e do clima agradável 

FOTOS: SECOM

de primavera”, disse o presidente 
da feira, Jeferson Bonatto.

A Feira do Produtor foi fundada 
em 1983 e hoje conta com 78 fei-
rantes sendo 43 rurais e 35 urba-
nos. No local os clientes podem 
encontrar artesanato, flores, uma 

variedade gastronômica de alimen-
tos como pastéis, lanches, tapioca, 
coxinha, pães, cucas, geleias, 
doces, queijos, sucos naturais, 
e as verduras e legumes, fresqui-
nhos produzidos pelos pequenos 
agricultores de Cascavel.

Cascavel terá dose de 
reforço nesta quarta-feira
A Secretaria Municipal de Saúde 

(Sesau) irá vacinar idosos de 60 
anos ou mais com dose de reforço 
nessa quarta-feira (27), em todas 
as unidades de saúde da cidade e 
do interior das 8h às 12h.

A vacinação é para os idosos 
que receberam a segunda dose até 
o dia 25 de abril.

É necessário levar documento 
de identificação com foto e CPF, 
além de comprovante de residên-
cia e carteirinha de vacinação com 
registro das duas doses.
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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
Pode contar com a sorte e ter muitas alegrias na primeira metade 
do dia. Tudo indica que seu signo estará show de bola: receptivo, 
refinado, criativo e idealista. De quebra, sua intuição deve ficar 
poderosa – preste atenção nos recados do universo e confie no 
seu sexto sentido, pois hoje ele está poderoso.  

Há sinal de transformações, mas devem ser bem boas. Um negó-
cio de família ou trabalho ligado às finanças de um parente tem 
tudo pra ser um tremendo sucesso. Se estiver em casa, pode 
pintar um clima de intimidade, ótimas recordações, idealismos 
e fortes emoções.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Os planetas mostram que você deve fazer ótimas parcerias pro-
fissionais com gente especial e evoluída, inclusive do seu círculo 
de amizades. Também tende a correr atrás dos seus sonhos com 
sensibilidade e dedicação.

Hoje você deve ficar mais popular, conhecer muita gente e se 
adaptar fácil, libriano (a). Na profissão, pode contar com mais 
sensibilidade, atenção e zelo em suas tarefas e na saúde, é pos-
sível que consiga a cura de um mal através de um procedimento 
diferente ou alternativo.

Tudo indica que deve se dar bem hoje.  Além de contar com 
criatividade e facilidade de aprendizado, você tende a usar sua 
imaginação pra abrir horizontes e conhecer coisas novas. Pode 
ter sucesso com ensino, sobretudo superior, publicidade ou 
exportação.

Câncer 21/06 a 21/07
Os astros estão em ritmo de festa e você pode participar do rolê! 
Sua intuição tende a não falhar, por isso preste atenção nos seus 
sonhos e sexto sentido. Nos estudos, sobretudo de faculdade, 
deve contar com inspiração, dedicação e boa memória, o que 
pode render aprendizados e boas notas.

O clima em casa tem tudo pra ser tranquilo e favorável. Seu 
signo tende a ficar mais sensível e dedicado à família. Além 
de rolar uma forte ligação, você pode ter boas recordações. 
Já na carreira, seu lado mandão pode vir à tona, aí talvez se 
meta com os colegas e acabe no meio de um furdunço. Não 
caia em provocações.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Há sinal de mudanças financeiras e elas serão pra glorificar 
de pé! Tudo indica que contará com empenho, sacrifício e 
imaginação. Aí tende a arrasar na profissão e ganhar dinheiro 
mais fácil, sobretudo em área ligada a artes, publicidade ou 
comércio.

Touro 21/04 a 20/05
Seus contatos devem bombar, tudo graças ao seu jeito mais tole-
rante, aberto ao diálogo e dedicado às pessoas sem interesse. 
Além de conseguir expressar o que sente, suas relações podem 
evoluir. Aproveita, pois depois há risco de se distrair, ser impa-
ciente, falar demais e dominar as conversas.

Prepare-se para tirar o pé da lama, pois há sinal de money, money, 
money! Tudo indica que esbanjará criatividade, irá fazer boas 
combinações econômicas e terá boas sacadas pra faturar mais. 
Trabalho ligado ao comércio, público, publicidade ou mar deve 
trazer boas somas de dinheiro.

Os planetas mandaram avisar que você deve fazer excelentes 
contatos e parcerias profissionais, sobretudo com quem tem inte-
resses parecidos com os seus. Estudos favorecidos, graças à sua 
facilidade em compreender e aprender.

Os astros avisam que seu lado sensível e intuitivo deve vir à 
tona, aí você tende a captar as coisas no ar. No trabalho, se 
você puder agir com autonomia e privacidade, os resultados 
podem ser excelentes, e pode pintar uma herança ou o ganho 
de alguns presentes. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

DCA
EVIDENCIA

AZEDARONG
ERMETALI
NBAARCAR

COADOSHR
VALBOIS

TEMPESTADE
DESTOADOR

PESAFORAE
VAIDOSAMN

BORSAIA
BRASDPTST
MISTERIOSA

LAMAGRAS

O Dia do
Índio

Quantia
prevista
em orça-

mento

Isabelle 
Drum-
mond,
atriz

Notre-(?),
catedral

parisiense

Estar em 
(?): ocupar
lugar de
destaque

Grupo co-
mo o Viva
Rio (sigla)

Ficar com
sabor

igual ao
do limão 

O solo do
sertão

nordes-
tino

Liga de
basquete 

norte-
americana

Conso-
antes de
"hora"

Canção
para a
amada

(pl.)

Principal
cerimônia
católica

Cozinha 
o bolo

no forno

Forma do
barbeador

descar-
tável

Órgão má-
ximo da

justiça tra-
balhista 

A carne
sem

gordura
(pl.)

Passados
por filtro

Chuva mui-
to forte

Sai dos
padrões

Coloca na
balança

Corretas
Não ante-
cede "P"
nem "B"

Dentro,
em inglês

Tomar
alguma
atitude 

Forrada com espuma

Touros
castrados

Vivos;
espertos

Assumir 
(prejuízos)

Produto
da soja

Alvo do 
analgésico

Título
etíope

A parte
externa

Boa arru-
mação

(?) justa:
vexame

Para
(contração)

Vil (?): o
dinheiro
Ajustado;
adequado

Lionel (?),
atacante
argentino

(fut.)

A que cuida
da beleza

Bairro
paulistano

Consoantes
de "mina"
Membro 

do elenco

Enigmá-
tica;

secreta
Acolá

2/in. 3/nba — tst. 4/bois — brás. 5/metal.
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 Na manhã de ontem (26) o GDE 
(Grupo de Diligências Especiais) 
da Polícia Civil de Cascavel se 
manifestou sobre dois crimes de 
assalto a residência que ocorreram 
na cidade. Um deles aconteceu na 
última sexta-feira (22) na região do 
Bairro Cascavel Velho. De acordo 
com a delegada Anna Kar yne 
Palodetto, dois homens armados 
aproveitaram o momento em que 
o morador chegava em casa e 
entraram no terreno anunciando 
o assalto. Eles roubaram apare-
lhos eletrônicos, outros objetos e 
um veículo, o qual foi encontrado 
pouco tempo depois abandonado 
no mesmo bairro.

Já na madrugada de segun-
da-feira (25), três homens 

Número de assaltos em residências 
preocupa moradores de Cascavel

encapuzados arrombaram uma 
residência no Bairro Parque São 
Paulo e renderam as três pessoas 
que estavam na casa. Conforme 
a delegada, os criminosos foram 
bastante agressivos e um deles 
portava um facão. Na ação, que 
durou cerca de 10 minutos, os 
criminosos fugiram levando joias, 
dinheiro, dois aparelhos celulares 
e uma caminhonete Toyota Hilux. 
Felizmente o veículo foi localizado 
abandonado no mesmo dia na 
cidade de Santa Tereza do Oeste.

Em ambos os crimes infeliz-
mente os assaltantes ainda não 
foram encontrados. A delegada 
Anna Karyne reforçou a importân-
cia do trabalho em conjunto com 
a população para identificar e 

GDE/POLÍCIA CIVIL 

localizar os assaltantes. “Apesar 
de segurança pública ser um dever 
da Polícia Civil e outros órgãos, 
também é um dever de todos con-
tribuírem com denúncias para ter-
mos uma cidade mais segura”.

Denúncias do paradeiro dos cri-
minosos devem ser repassadas às 
forças de segurança pública pelos 
telefones 190, 197 e 153. 

 A Polícia Federal deflagrou na 
manhã de ontem (26) a Operação 
Jaborandi, que investiga crimes de 
corrupção envolvendo prefeitos, 
servidores públicos e empreiteiros 
de diversos municípios da região 
oeste do estado do Paraná.

Cerca de 120 policiais federais 
cumprem 28 mandados judiciais, 
em seis municípios dos estados 
do Paraná (Umuarama, Boa Vista 
da Aparecida, Perobal, Três Barras, 
Santa Helena e Guaíra) e um do 
estado do Pará (Uruará/PA).

A investigação começou há 
cerca de um ano após denúncias 
de que empreiteiros estariam se 
reunindo com chefes dos poderes 
executivos para fraudar o caráter 
competitivo de procedimentos licita-
tórios envolvendo o setor de obras 
de municípios da região.

Ao longo das investigações foi 
possível descor tinar ao menos 
duas organizações criminosas, as 
quais sob a anuência e coordena-
ção dos Prefeitos de Boa Vista da 
Aparecida e Umuarama (atualmente 
afastado), se reuniam para dire-
cionar licitações a empresários 
integrantes do grupo, super fatu-
rar seus valores e posteriormente 
pulverizá-los entre os agentes 
públicos e empresários que parti-
cipavam do esquema.

Os investigados poderão res-
ponder pelos crimes de corrupção 
ativa, corrupção passiva, fraude 
ao caráter competitivo de procedi-
mento licitatório, organização crimi-
nosa e lavagem de dinheiro, cujas 
penas, somadas, podem chegar a 
62 anos de reclusão.

(Redação: Paulo Eduardo) 

GDE prende jovem 
por tráfico de drogas 

Policiais Civis do GDE (Grupo 
de Diligências Especiais) reali-

zaram uma ação contra o tráfico 
de drogas na tarde de ontem. 

De acordo com informações, os 
policiais receberam denúncia 

sobre possível venda de entor-
pecentes e foram até a 

Rua Paraná, na região 
central de Cascavel.

Chegando no endereço a 
equipe policial abordou cerca de 
seis indivíduos, sendo que com 
um jovem de 22 anos, apontado 
como possível vendedor de dro-
gas, foram encontradas quatro 
pedras de crack e R$ 34 em 

notas diversas.
Assim, o rapaz foi detido e 

encaminhado à Cadeia Pública 
de Cascavel, onde fica à dispo-
sição da Justiça. Ele responderá 
pelo crime de tráfico de drogas.

PF investiga corrupção em 
vários municípios do Paraná
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 Na semana passada, a Prefei-
tura de Cascavel já havia intensifi-
cado a operação tapa-buraco para 
melhorar as vias afetadas pelas 
for tes chuvas dos últimos dias. 
Agora, os trabalhos foram amplia-
dos com uma operação noturna 

 Aos poucos as atividades no 
Complexo Espor tivo Ciro Nardi 
estão voltando ao ‘novo normal’. 
As piscinas do Parque Tarquínio e 
do Complexo da Região Norte volta-
ram com os atendimentos no dia 5 
de outubro e a piscina do Ciro Nardi 
voltou ontem (26) com as aulas de 
natação e hidroginástica. As três 
piscinas estão atendendo com a 
capacidade reduzida em 50% por 
conta das medidas sanitárias de 
controle do coronavírus. 

No Ciro Nardi a capacidade total 
de alunos é de 80 por turma, mas 
apenas 40 estão tendo a oportuni-
dade de voltar às aulas. No Parque 
Tarquínio e Região Norte, a capa-
cidade total de atendimento é de 
45 alunos por turma. Com a restri-
ção a apenas metade deste total 
de pessoas estão tendo acesso 
às aulas de natação e hidroginás-
tica, que acontecem de segunda à 
sexta feira, das 7h às 11h 13h30 
às 21h30.

Atividades nas piscina do 
Ciro Nardi voltam com 50%

“Todos os cadastrados estão 
sendo atendidos, porém, as 
pessoas faziam duas vezes por 
semana hidroginástica e natação. 
Com capacidade de 50% elas estão 
fazendo uma vez por semana. 
Assim nós conseguimos ter duas 
turmas de cada modalidade e aten-
demos todos os frequentadores já 
inscritos e ainda estamos fazendo 
exames e recadastramento de 
todos os usuários das piscinas”, 
explicou Júlio Cezar Raizel da Cruz, 
gerente de Esportes da Secretaria 
de Cultura e Esportes de Cascavel.

“Em março do ano passado as 
aulas de natação e hidro, foram 
suspensas. Por força de decreto, 
em outubro do mesmo ano, as 
aulas voltaram e foram suspen-
sas novamente em dezembro. 
Agora, no mês de outubro, volta-
mos a atender o público nas três 
piscinas - Ciro Nardi, Parque São 
Paulo e Complexo Espor tivo da 
Região Norte. No período em que 

estiveram sem atividades, as pis-
cinas passaram por manutenção 
e agora podemos receber nossos 
alunos sem problemas”, disse o 
gerente de Esportes.

NOVAS INSCRIÇÕES
Durante este ano, podem par-

ticipar das aulas de natação e 
hidroginástica somente aquelas 
pessoas que já eram inscritas no 
programa. A partir de janeiro de 
2022 novas inscrições começarão 
a ser feitas. 

PISCINA do Ciro Nardi retomou atividade com 
50% da capacidade 

Trabalho de recuperação asfáltica também à noite
para recuperar o mais rápido pos-
sível os trechos que apresentam 
problemas no asfalto.

Na noite de segunda-feira (25), 
o prefeito Leonaldo Paranhos acom-
panhou o início dos trabalhos notur-
nos na rua Natal, região central de 
Cascavel. Segundo ele, a operação 
noturna é para otimizar os servi-
ços que já estão sendo realizados. 
“Nós estávamos, evidentemente, 
esperando pela chuva, ela veio, 
mas acabou trazendo uma série de 
transtorno, mas vamos resolver o 
problema” afirmou Paranhos.

Os trabalhos vão além de uma 

operação tapa-buraco e, por isso, 
optou -se em fazer, também, ser-
viços noturnos, período em que o 
movimento de veículos circulando 
e estacionados nas vias públicas 
diminuem. A Rua Natal, onde os 
serviços tiveram início na noite de 
segunda-feira, foi fechada para que 
as máquinas pudessem realizar os 
serviços com a aplicação de massa 
asfática para o reper filamento. 
“Durante essa semana a gente 
vai trabalhar dia e noite para suprir 
essa demanda”, diz Paranhos. Os 
trabalhos terão sequência na noite 
de ontem (26). 
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 Na noite desta quarta-feira (27) 
serão os conhecidos os dois times 
que farão a grande final da Copa 
do Brasil. As duas partidas estão 
marcadas para as 21h30. O grande 
campeão receberá R$ 56 milhões, 
além dos valores que já recebeu 
em cada fase anterior. O prêmio 
total é de R$ 71,1 milhões.

O Flamengo recebe o Athletico-
-PR no Estádio Maracanã, preci-
sando de uma vitória simples para 
chegar à grande final. No jogo de 
ida, na Arena da Baixada, as equi-
pes empataram em 2 a 2 em um 
jogo bastante movimentado, com 
gol de empate do time rubro-negro 
nos acréscimos do segundo tempo.

Para o jogo desta noite o Flamengo 
não terá o atacante Pedro, que se 
recupera de uma cirurgia no joelho. 
Entretanto, a novidade é o retorno do 
atacante Bruno Henrique, que fará 
dupla de ataque com o Gabigol.

O Athletico aposta suas fichas 
no atacante Renato Kayzer, vice-
-ar tilheiro da competição com 

quatro gols. Na partida de ida, o 
centroavante do Furacão balançou 
a rede do Flamengo em uma opor-
tunidade. Se vencer, o time para-
naense chega a sua segunda final 
em três anos. Em 2019 a equipe 
foi campeã ao derrotar o Interna-
cional na decisão.

MILAGRE PARA O FORTALEZA
O Fortaleza terá uma “missão 

impossível” para chegar à final da 
Copa do Brasil, após perder de 4 a 
0 para o Atlético Mineiro no jogo de 
ida da semifinal. O Galo vem emba-
lado e espera conquistar as duas 
competições nacionais que ainda 
restam na temporada (Brasileirão 
e Copa do Brasil). A equipe além 
de conseguir um placar elástico 
no jogo de ida, também está na 
primeira colocação do Campeonato 
Brasileiro, com 59 pontos, dez a 
mais do que o vice-líder Palmeiras. 

O time conta com um ataque pode-
roso comandado por Hulk, artilheiro 
do torneio com cinco gols marcados. 

O retrospecto jogando fora de casa é 
favorável, pois sempre marcou gols no 
campo do adversário.

Pelo lado do Fortaleza, a situa-
ção é muito delicada, porque além 
de precisar fazer 4 gols para levar 
a decisão para os pênaltis, o time 
estará desfalcado de seis jogado-
res: Robson, Pikachu, Tinga, Lucas 
Crispim, Marcelo Benevenuto e 
Lucas Lima, estes dois últimos por 
terem atuado por outras equipes 
na competição.  Já no Campeonato 
Brasileiro o Leão está em boa fase 
no G4 e ocupa a 3ª colocação com 
48 pontos.   

P
E
D

R
O

 S
O

U
ZA

/A
TL

É
TI

C
O

-M
G

Hoje tem dois jogos atrasados da 23ª rodada do Brasileirão
A bola rola na noite desta quar-

ta-feira (27), às 19h, em dois 
jogos atrasados da 23ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da Série A. 
Brigando para escapar da zona de 
rebaixamento, o Santos que ocupa 

a 17ª colocação com 29 pontos, 
recebe na Vila Belmiro a equipe do 
Fluminense. O Peixe precisa ven-
cer para sair da “zona da degola” 
e também para dar uma resposta 
ao torcedor após a derrota em 
casa, por 2 a 0, para a equipe do 
América-MG.

Os cariocas estão em situação 
bem melhor na tabela, no 8º lugar, 
com 39 pontos. Em caso de vitória, 
o tricolor assume a 6ª colocação, 
ultrapassando Corinthians e Inter-
nacional, que atualmente estão 
com 41 pontos. O Fluminense vem 

embalado após duas vitórias segui-
das, sendo a última no clássico 
contra o Flamengo, o qual venceu 
por 3 a 1. 

A outra partida é o clássico nor-
destino entre Bahia e Ceará, jogo 
que será realizado na Arena Fonte 
Nova. As equipes estão na luta 
para se afastar da zona de rebai-
xamento. O Bahia é o 15º colocado 
com 31 pontos e o Ceará está na 
14ª posição, com 32 pontos. A vitó-
ria é crucial para as duas equipes 
e a expectativa é de um bom jogo. 
(Redação: Paulo Eduardo)
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Copa do Brasil define vagas 
da final; Furacão está na briga



16 ESPORTE CASCAVEL, 27 DE OUTUBRO DE 2021

䄀刀䴀䄀윀픀䔀匀
䄀 倀䄀刀吀䤀刀 䐀䔀䴀䔀䜀䄀

倀刀伀
䴀伀 㤀

Ⰰ㤀　刀␀

䐀攀甀 愀 氀漀甀挀愀 渀漀 䜀攀爀攀渀琀攀℀

倀攀曢 匀モ攀挀椀漀渀愀搀曢℀

팀吀䤀䌀䄀匀
䌀䔀一吀刀䄀䰀

䌀栀愀洀攀 漀 䴀爀 䈀攀愀渀℀

㜀 氀漀樀愀猀 攀洀 䌀愀猀挀愀瘀攀氀
匀䤀䜀䄀 一伀匀匀䄀匀 刀䔀䐀䔀匀 匀伀䌀䤀䄀䤀匀

䔀 䘀䤀儀唀䔀 倀伀刀 䐀䔀一吀刀伀 䐀䔀 吀伀䐀䄀匀 䄀匀 倀刀伀䴀伀윀픀䔀匀

⠀㐀㔀⤀ 㤀㤀㤀　㐀ⴀ　㐀㐀㌀

As atletas Rayane Antunes e Andressa 
Martins, da categoria pré-infantil da GR 
(Ginástica Rítmica) de Cascavel vão repre-
sentar a Região Sul no Torneio Nacional 
de Ginástica Rítmica, que acontecerá 
entre os dias 3 e 7 de novembro em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul.

As cascavelenses passaram por várias 
etapas e ficaram entre as 4 melhores no 
Torneio Regional, o qual participaram 
ginastas do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Elas estão treinando 
intensamente para fazer bonito no tor-
neio, representando nossa região, nosso 
estado e o nosso município.

 Líder do grupo A, com 3 vitórias 
em 3 jogos, o Cascavel Futsal entra 
em quadra nesta quarta-feira (27) 
para enfrentar a equipe Acel/Cho-
pinzinho, pela 4ª rodada da fase de 
classificação da Liga Futsal Paraná. 
A partida será às 20 horas, no 
Ginásio da Neva. A Serpente Trico-
lor vem de uma sequência de seis 
jogos sem perder, somando todas 
as competições. 

Para o jogo de hoje a equipe do 
técnico Cassiano Klein quer manter 
o foco e conseguir mais um bom 
resultado, antes da decisão das 
oitavas da LNF, no próximo fim de 
semana.

“Temos o jogo do ano contra 
Tubarão no domingo, mas antes 
temos este compromisso que pode 
nos manter na liderança da Liga 
Paraná. Nosso grupo é competitivo, 
gosta de jogar, e vai lidar bem com 
essa semana intensa e importante”, 
disse o treinador do Cascavel. 

A diretoria lançou um pacote de 
descontos para a compra dos ingres-
sos. Quem optar pelas partidas da 
Liga Paraná e das oitavas de final da 

Liga Nacional de Futsal, irá pagar R$ 
50, para as duas entradas.

A capacidade de público con-
tinua restrita a 250 pessoas por 
jogo, seguindo os protocolos da 
vigilância sanitária do município. 
Para assistir a partida, o torcedor 
precisa apenas apresentar o com-
provante de que tomou primeira 
dose da vacina contra a Covid-19. 
A presença de crianças menores 
de 12 anos será permitida.  

JOÃO VITOR FOTOGRAFIA

GR de Cascavel representa 
o Sul no Torneio Nacional

NA SEMANA que vem as atletas embarcam com 
destino ao estado gaúcho 
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Antes de decisão na LNF, 
Serpente joga pela Liga Paraná 
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