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que segue com visitação em alta  
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“Onda de assaltos” preocupam
moradores e polícia alerta para
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Cascavel 70 anos terá bolo na feira l
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Câmara aprova LDO para
2022 com 84 emendas

A sessão não foi tão longa quando anunciada, nem se registrou debates acalorados como 
era a expectativa. Os vereadores de Cascavel apresentaram 91 emendas à LDO para 

2022, porém, sete foram retiradas pelos proponentes, restando 84 que foram aprovadas 
sem oposição da liderança do governo na Câmara. l Pág. 3

A disputa estadual nos 
dias 13 e 14 em Cascavel, 

na pista do Ciro Nardi, 
vale vaga para o Brasileiro, 

que será disputado em 
dezembro, na Bahia.

l Pág. 14

Skate: por 
uma vaga no 

Brasileiro
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Educação digital e ferramentas tecnológicas  
aproximam professores de alunos

Nos dias atuais é quase impossível negar que a tecnologia faz parte 
da rotina de crianças, adolescentes e jovens. Inclusive, essa relação com o 
digital ultrapassou barreiras e atingiu ambientes tradicionais como o escolar, 
impactando diretamente os vínculos entre aluno e professor. Se por um lado, 
os docentes que resistem às mudanças tecnológicas ficam desatualizados e 
presos a métodos antigos, por outro o professor que alia tecnologia à dinâmica 
dos alunos, consegue se beneficiar de funcionalidades e facilidades, que tor-
nam a jornada de aprendizagem mais dinâmica e atraente para os discentes.

Com o auxílio da tecnologia, o professor tem acesso mais rápido aos con-
teúdos e consegue desenvolver aulas e atividades mais dinâmicas e interativas, 
além de estar mais conectado ao aluno e suas necessidades, estabelecendo 
uma comunicação e acompanhamento pedagógico mais contínuo e interativo.

Dessa forma, o docente consegue ser mais objetivo em suas aulas e poten-
cializa capacidades acadêmicas e intelectuais em toda a turma. A transformação 
digital promove mudanças significativas relacionadas ao comportamento, enga-
jamento e performance de cada estudante, que se transforma em protagonista 
e pensador capaz de encontrar a solução de problemas. 

Além de aproximar a rotina escolar a um ambiente que é bastante familia-
rizado com o do estudante, soluções tecnológicas são capazes de aproximar 
o professor dos alunos, para que possam compartilhar dos mesmos hábitos e 
realidade. De recursos digitais, como tablets e lousas inteligentes, a aplicativos e 
plataformas de tutoria online e em tempo real, a digitalização da sala de aula tem 
como objetivo central promover educação de mais qualidade e personalizada, 
que contribua para o desenvolvimento educacional do aluno.

Porém, é importante ressaltar que mesmo com avanços significativos 
nos últimos anos, impulsionados pela pandemia, a Transformação Digital na 
educação brasileira caminha a passos lentos e levará um tempo para impactar 
todos os estudantes do país. Desde investimentos em estrutura e capacitação 
de professores a introdução dessas ferramentas em sala de aula, o Brasil ainda 
tem muito que aprender com as nações de primeiro mundo, como Estados 
Unidos, Inglaterra e alguns países europeus, para introduzir tecnologia que 
ajude o professor em sala de aula e desenvolva o aluno.

Há muitas novidades em tecnologia para educação que deverão surgir 
em um curto espaço de tempo, e assim, ditar como será o futuro da sala 
de aula - seja no Brasil ou no mundo - e entendemos que, apesar de estar 
em um ritmo mais lento, a digitalização da sala de aula vai acontecer no 
País e, ao longo do tempo, conseguiremos quebrar as barreiras e ampliar 
o acesso ao ensino de qualidade para todos.

Além de transformar o mercado, a era digital vai direcionar o futuro da 
educação pós-pandemia e irá facilitar a jornada profissional de professores. 
Sem dúvida, esse processo será fundamental para permitir progressos 
significativos no desenvolvimento de cada aluno.

*Raphael Coelho é CEO e fundador do TutorMundi, plataforma de 
aprendizagem para escolas; atuou por nove anos como professor de 

matemática e física.

“São todas 
situações 
que colo-

cam em risco a 
vida de todos os 

envolvidos, sejam 
condutores, pas-
sageiros do veí-
culo ou terceiros 
que estão na via 
pública. E a vida 
é que precisa ser 
respeitada 
e preser-

vada”

“Numa situação impensada, alguém pode ficar 
gravemente ferido ou nunca mais voltar para 
casa. É esta reflexão que todo condutor 

precisa fazer antes de pegar a direção”, 
Simoni Soares, presidente da Transitar
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 Em torno de 40% a 60% dos 
atendimentos de equipes do 
programa Melhor em Casa, que 
realizam atenção domiciliar no 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
estão relacionados a quadros 
de pós-Covid. A estimativa se 
baseia em uma enquete com 
equipes do programa e foi 

citada pela coordenadora-ge-
ral de Atenção Domiciliar do 
Ministério da Saúde, Mariana 
Borges, no evento que come-
morou os dez anos do Melhor 
em Casa. O programa atende 
pacientes de todas as ida-
des com dificuldade de loco-
moção e quadros de saúde 

agudos, crônicos agudizados 
ou complexos. Mariana Bor-
ges ressaltou que pacientes 
com sequelas de AVC (acidente 
vascular cerebral) representam 
a maior parte dos atendimen-
tos dos últimos dois anos, mas 
a pandemia já surge entre os 
problemas mais frequentes. 

Brasília - O Ministério do 
Turismo quer tornar o Brasil 
um dos destinos mais procu-
rados por turistas do mundo 
todo no pós-pandemia. Com 
esse objetivo, o país participa 
da Expo Dubai, primeiro evento 
mundial após o início da pan-
demia e que reúne 190 países 
nos Emirados Árabes Unidos. 
Segundo o ministro do Turismo, 
Gilson Machado, entrevistado 
de segunda-feira (8) do pro-
grama A Voz do Brasil, o pavi-
lhão brasileiro é um dos mais 
visitados e tem informações 
sobre diversos destinos turís-
ticos brasileiros como Porto 
de Galinhas (PE), Jericoacoara 

Brasil quer ser maior destino de 
turistas no mundo pós-pandemia

(CE) e a Amazônia. Machado diz 
que o país se destaca quando o 
assunto é Turismo Verde: “Pre-
servação ambiental e turismo 
não dá pra dissociar”.  

Machado falou também 
sobre a retomada de cru-
zeiros no Brasil, o potencial 
turístico do país e a recupera-
ção do setor pós-pandemia. 
Segundo o ministro, dos cerca 
de 320 mil empregos gerados 
no mês de agosto, aproxima-
damente 180 mil estão rela-
cionados ao setor de serviços 
ligados ao turismo. De acordo 
com ele, o setor de aviação 
também está se recuperando 
“Hoje nós temos mais de 85% 

ABR

Aumenta o número de sequelados  da Covid atendidos pelo SUS

da nossa malha aérea recupe-
rada”, disse. Machado acredita 
que as restrições impostas por 

outros países nesse momento 
estão fazendo com que os 
brasileiros busquem mais os 

destinos dentro do país. “O 
turismo brasileiro está bom-
bando”, comemorou.             

“A Covid já está em terceiro 
lugar. É uma doença que nunca 
tinha aparecido e já veio direto 
para o terceiro lugar de atendi-
mento”, disse a coordenadora, 
acrescentando que “parte dos 
atendimentos realizados como 
influenza podem ser na ver-
dade de Covid-19”.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, participou da 
cerimônia, realizada no Insti-
tuto Fernandes Figueiras, no 
Rio de Janeiro. Além de prestar 
solidariedade aos familiares de 
quem perdeu seus entes queri-
dos para a Covid-19, Queiroga 
destacou o compromisso com 
a assistência aos que sobrevi-
veram à doença e convivem 
com sequelas. “Temos pes-
soas sequeladas, e essas pes-
soas necessitam de cuidados, e 
esses cuidados podem ser em 
casa”, disse.

O ministro destacou a 
portaria publicada nesta 

terça-feira (9) permitindo a 
entrada de mais 116 equipes 
no programa, que conta hoje 
com 11,7 mil profissionais e 
mais de 1.600 equipes. Em 
2021, foram investidos R$ 540 
milhões no programa.

BENEFÍCIOS
Ao apresentar dados e a 

história do programa e suas 
ações, a coordenadora Mariana 
Borges destacou que o atendi-
mento em casa possibilita uma 
abordagem mais humanizada, 
além de permitir que as equi-
pes entendam o contexto em 
que vive o paciente.

“O sujeito deixa de ser bio-
lógico para ser biográfico. Aju-
dando as famílias a olharem 
para as condições dentro do 
domicílio, temos muito mais 
possibilidades de ter resulta-
dos eficazes e a longo prazo 
do que simplesmente tratando 
uma doença”. 

ABR
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S e m  o p o s i ç ã o  a 
nenhuma emenda por parte 
do líder do governo Para-
nhos, Pedro Sampaio (PSC), 
a Câmara de Cascavel deba-
teu e aprovou durante a 
sessão ordinária de ontem 
(9), a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) para o ano 
de 2022 (Projeto de Lei nº 
134/2021). A peça prevê 
um orçamento de R$ 1,5 
bilhão que será adminis-
trado pela prefeitura e inves-
tido em ações, programas, 
obras e políticas públicas.

Os vereadores apresen-
taram 91 emendas à LDO, 
contudo, sete delas foram 
retiradas pelos proponen-
tes, restando 84 para serem 
debatidas e votadas. Sem 
oposição, todas foram apro-
vadas. Com as emendas, os 
vereadores têm a oportuni-
dade de remanejar recur-
sos dentro das secretarias 
atendendo reivindicações da 
população. Na sua função, 
os vereadores e vereadoras 
estão mais próximos dos 
bairros e das comunida-
des rurais e podem pedir 
que a prefeitura já garanta 
dinheiro para obras e cam-
panhas prioritárias.

Foram apresentadas 19 
emendas propondo ações 
na área de espor tes e 
lazer, 15 emendas desti-
nando recursos para obras 
públicas, 11 emendas para 
educação, nove emendas 
para a Secretaria de Agri-
cultura, sete emendas para 
a saúde, seis emendas para 
o Território Cidadão, quatro 
emendas para a área de 
Meio Ambiente, três emen-
das para a Comunicação 
Social, três emendas dire-
cionadas à Acesc, duas 
emendas para segurança 
pública e proteção às 
mulheres, uma emenda 

direcionada à assistência 
social, uma emenda para 
desenvolvimento econô-
mico, uma emenda na área 
de cultura, uma direcionada 
ao gabinete do prefeito e 
uma de trânsito.

Dentre as propostas 
aprovadas pelos parlamen-
tares estão reformas e 
ampliação em centros muni-
cipais de educação infantil, 
unidades de saúde, centros 
comunitários e praças públi-
cas, incentivo à agricultura 
familiar, construção de 
novas capelas mortuárias, 
conservação de vias urba-
nas e manutenção da ilumi-
nação pública, instituição 
de um banco municipal de 
ração, revitalização de estra-
das rurais, melhoria na sina-
lização de trânsito, amplia-
ção da segurança pública e 
da patrulha Maria da Penha 
e investimento em diversos 
espaços de lazer e esporte, 
campos de futebol e acade-
mias da terceira idade.

O vereador Sadi Kisiel 
(Podemos), foi o parlamen-
tar que mais apresentou 
emendas à LDO. Foram 16 
no total. Já Joceh da Auto 
Escola (MDB) apresentou 
onze emendas ao projeto.

EMENDAS IMPOSITIVAS
Um debate que os verea-

dores pretendem retomar no 
próximo ano é o projeto das 
Emendas Impositivas, onde 
os parlamentares indicam 
diretamente onde deverão 
ser utilizados os recursos. 

No início do ano, o verea-
dor Edson Souza (MDB) até 
tentou apresentar um pro-
jeto que previa a criação 
dessas emendas em Casca-
vel, contudo, alguns verea-
dores acabaram retirando a 
assinatura e o projeto não 
pode nem ser apresentado. 

Pauta
Além das emendas na LDO e da própria LDO, os vereadores 

também aprovados outros projeto. Um deles, de autoria do 
vereador Joceh da Auto Escola, denomina como Marcelo 

Wanderlei Luzzi a Academia da Terceira Idade no Bairro Brasília. 
Além disso, foram aprovados dois requerimentos durante a sessão. 

Arcebispo
A Arquediocese de Cascavel informou ontem (9) que o arcebispo 
de Cascavel Dom Adelar Baruffi foi diagnosticado com um tumor 

cerebral. Porém, não foi possível identificar se é maligno ou 
benigno. Para isso, será necessário coletar material para a biópsia. 

O religioso ainda segue internado no Hospital São Lucas.

Homenagem
A Câmara de Cascavel 
realiza na próxima sexta-
feira (12), a partir das 9h30, 
uma sessão solene a partir 
das 9h30 para realizar a 
entrega de um Voto de 
Louvor e Congratulações à 
Associação Amor em Fios. 
Proposta pelos vereadores 
Cidão da Telepar (PSB), 
Pedro Sampaio (PSC) e 
Alécio Espínola (PSC), a 
homenagem foi oficializada 
pelo Requerimento nº 
303/2021, aprovada em 
Plenário no mês de outubro.

Retorno
Quem irá voltar para as 
funções na Câmara de 
Cascavel na próxima semana 
é o vereador Edson Souza 
(MDB). O parlamentar está 
licenciado para realizar 
tratamento médio. Edson 
reassume o cargo na 
próxima terça-feira (16), já 
que segunda-feira é feriado.

Despedida do Joceh 
Quem ocupou a cadeira de 
Edson durante o período de 
afastamento foi o suplente 
do MDB, Joceh da Auto 
Escola, que aproveitou os 30 
dias para realizar indicações, 
elaborar moções, projeto de 
Lei e sugerir emendas nas 
matérias em tramitação. 
Joceh deixa a câmara com 42 
preposições realizadas neste 
período, de acordo com os 
dados do SAPL.

Pacote de Maldade?
A que tudo indica na próxima 
semana a Câmara de Cascavel 
irá se debruçar sobre uma 
pauta delicada, já chamada 
por alguns como “Pacote de 
Maldade”. Os vereadores 
deverão votar alguns projetos 
que mexem com a previdência 
dos servidores municipais 
e também um projeto de 
prevê a realização de mais um 
empréstimo milionário.

Ocupação
As famílias que realizaram 
a ocupação de uma área de 
dois hectares às margens 
da PR-180, no Distrito de 
Juvinópolis, na semana 
passada seguem no local. 
De acordo com a Cohapar, 
proprietária do terreno. Uma 
ação de reintegração de posse 
já foi proposta na justiça para 
o Estado retomar a área.

Sessão Ordinária
Apesar do grande número de 
emendas previsto na LDO, a 
sessão ordinária da Câmara 
de Cascavel ontem (9) foi 
tranquila. Desde o início 
da sessão líder do governo 
Paranhos, Pedro Sampaio 
(PSC), já havia informado que 
apoiaria a aprovação de todas 
as emendas, mas mesmo 
assim alguns parlamentares 
solicitaram alguns destaques 
para a votação. Apesar disso, a 
votação foi rápida e antes das 
17h os vereadores já estavam 
nos gabinetes. 

Com 84 emendas, 
Câmara de Cascavel 

aprova LDO para 2022
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Caminho Terra do Sol: inscrições para 
peregrinação estão abertas até dia 11

A maior peregrinação do Oeste 
do Paraná, o Caminho Terra do Sol, 
segue com inscrições abertas até 
quinta-feira (11). São os últimos 
dias para aproveitar e participar da 
caminhada, que ocorre no dia 20 
deste mês. Neste ano, por conta 
da pandemia, o trajeto foi redu-
zido de 110 quilômetros para 40 
quilômetros, e segue da Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná) campus de Cascavel até 
o distrito de Rio do Salto.

As reservas devem ser 
feitas de forma anteci-
pada, porque há limite de 
público devido a pande-
mia do novo coronavírus. 
Os telefones para infor-
mações e inscrições são: 
(45) 3036-5636 e (45) 
99859-0111, da Amic PR 
(Associação das Micro e 
Pequenas Empresas do 
Paraná), que organiza a 
peregrinação.  

O evento vai seguir 
todos os protocolos neces-
sários de saúde por segu-
rança sanitária. “Trata-se 
de um evento tradicional 
da região, que vamos man-
ter com todos os cuidados 
necessários por conta da 

Amic promove “Oportunidades e Desafios para Microempresas”
Micro e pequenos empresários 

terão uma oportunidade única de 
capacitação em Cascavel, com 
o palestrante Bruno Mezommo 
Brandão. O tema do evento é 
“Oportunidades e Desafios para 
Microempresas”. A capacitação 
será realizada nesta quarta-feira 
(10), no auditório da Casa do 
Empreendedor, sede da AMIC PR 

(Associação das Micro e Peque-
nas Empresas do Paraná), que 
fica na Rua Maranhão, número 
92, Bairro Ciro Nardi em Casca-
vel. O evento será a par tir das 
19h. As inscrições ainda podem 
ser feitas telefone da Amic PR, 
entidade que promove o evento, 
por meio do telefone (45) 3036-
5636. As vagas são limitadas e 

as inscrições não têm custo.
“Fazemos questão de promover 

conhecimento para nossos empre-
sários, associados e não associa-
dos. É uma forma de auxiliar no 
desenvolvimento das empresas e 
no crescimento profissional dos 
nossos micro e pequenos empreen-
dedores”, resume a presidente da 
Amic PR, Sonia Xavier.

pandemia. Convidamos a quem qui-
ser participar para se inscrever na 
peregrinação, que é um momento 
de fé e contato com a natureza”, 
afirma a presidente da Amic PR, 
Sonia Xavier.

No dia da caminhada, os pere-
grinos vão se encontrar às 5h em 
frente à Unioeste, campus de Cas-
cavel. “Teremos apoio por todo o 
caminho, com distribuição de água 
e de frutas, além de parada para 

lanche. Tudo organizado com muito 
cuidado para os nossos participan-
tes”, comenta a gestora de eventos 
da AMIC PR, Dulce Ragazzon.

CAMINHO TERRA DO SOL
O Caminho Terra do Sol foi idea-

lizado pelo empresário Celso Bevi-
lacqua e é realizado anualmente 
pela Amic PR desde 2013. O pro-
jeto é uma caminhada de peregri-
nação, de aproximadamente 110 

quilômetros pela região 
Oeste do Estado, com 
passagem por vários 
distritos de Cascavel a 
Boa Vista da Aparecida 
e duração de quatro dias 
nas edições normais, rea-
lizadas anualmente em 
maio e em novembro. A 
caminhada proporciona 
aventura e profunda cone-
xão com a natureza dos 
peregrinos.

O projeto Caminho 
Terra do Sol foi inspirado 
no famoso percurso de 
Santiago de Compostela, 
na Espanha, uma tradi-
cional e milenar rota de 
peregrinação, caracteri-
zada como uma maratona 
espiritual transformadora.
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Cascavel 70 anos: comemorações 
prosseguem até 1º de dezembro
Os 70 anos de Cascavel 

serão comemorados em grande 
estilo durante o mês de aniver-
sário da cidade. Uma série de 
lançamentos de obras e ações, 
inaugurações, atividades cultu-
rais e recreativas, entre outras, 
integram a programação de ani-
versário. Cascavel se torna uma 
cidade septuagenária no dia 14 
de novembro e um dos municípios 
mais desenvolvidos do Brasil.

Nesta semana, já acontecem 
atividades inseridas no calendá-
rio de aniversário. Hoje (10) será 
aber ta a Exposição Internacio-
nal de de Ar te Contemporânea. 
O evento acontece a par tir das 
19h30 no MAC (Museu de Artes 

Cultura entrega convites do Almoço 
dos Pioneiros e atualiza cadastros
A Secretaria de Cultura e Espor-

tes, por meio do Museu da Imagem 
e do Som Xico Tebaldi, o MIS, já 
está realizando a entrega dos convi-
tes para a 27ª edição do tradicional 
Almoço dos Pioneiros, o qual faz a 
homenagem aos pioneiros que aju-
daram construir a cidade nestes 
70 anos da cidade de Cascavel, e 
acontecerá no Tuiuti Esporte Clube, 
domingo, dia 14.

A retirada dos convites tam-
bém é uma oportunidade para os 
pioneiros realizarem a atualização 
cadastral no Centro Cultural Gilberto 
Mayer, diariamente, das 9h às 12h 

e das 13h às 17h. São considera-
dos pioneiras e pioneiros de Casca-
vel, cidadãos que contribuíram com 
o desenvolvimento da cidade desde 
os seus primórdios, ou seja, da 
década de 1920 a 1960. O cadas-
tro precisa estar sempre atualizado, 
com os contatos, para facilitar os 
trabalhos do Museu Histórico e o 
contato com as famílias.

A atualização do Cadastro dos 
Pioneiros é realizada no ato da 
entrega dos convites. Para o agen-
damento da retirada as famílias 
deverão entrar em contato pelo fone 
(45) 3902-1442.

de Cascavel). Na sexta-feira (12), 
serão entregues 293 matrículas no 
Loteamento Araucária, uma ação 
do Programa Municipal de Regula-
rização Fundiária.

Um evento aguardado com 
expectativa pelos amantes da 
música erudita acontece na noite 
de sábado (13), no Teatro Munici-
pal Sefrin Filho. A Orquestra Sinfô-
nica do Paraná fará um concerto 
musical que terá a presença do pia-
nista polonês Wojciech Waleczek, 
de Varsóvia.

No dia 14 de novembro, dia do 
aniversário da cidade, haverá três 
grandes eventos. O primeiro será 
o tradicional Almoço dos Pioneiros, 
no Tuiuti Esporte Clube. Às 17h, 

na Rua Duque de Caxias, será cor-
tado e servido um bolo com 70 
metros, representado os 70 anos 
da cidade. Logo depois, às 20h, 
em frente à Catedral, será lançado 
oficialmente o Natal da Vida 2021.

INAUGURAÇÕES
Dentro da programação de ani-

versário estão previstos, ainda, as 
inaugurações do Ecoponto Manaus 
(24), da Escola Maximiliano 
Colombo (26), Cisop (30), além da 
entrega das obras de revitalização 
da Praça Wilson Joffre (26). E no 
dia 1º de dezembro a programa-
ção comemorativa será encerrada 
com a inauguração do Cmei Valério 
Baratter, no Santa Felicidade.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
ATÉ O DIA 14

11 de novembro
9h - Lançamento do Plano Estraté-
gico Ecossistema de Agroinovação 
(Fundetec)

12 de novembro
14h - Seminário Cidade Amiga do 
Idoso (auditório da Unipar).
18h30 - Entrega de 293 matrículas do 
Loteamento Araucária, ação do Pro-
grama Municipal de Regularização Fun-
diária (Salão Comunitário do Tarumã)

13 de novembro
15h30 - Campeonato Paranaense de 
Skate (Pista do Ciro Nardi)
19h30 - Concerto de Aniversário com 
a Orquestra Sinfônica do Paraná (Tea-
tro Sefrin Filho).

14 de novembro
8h - Feira do Teatro especial de aniver-
sário com horário estendido até às 17h 
(Estacionamento do Teatro Sefrin Filho)
11h - Almoço dos Pioneiros (Tuiuiti 
Esporte Clube)
13h - Domingão de Aniversário (Feira 
do Teatro)
17h - Corte do bolo de aniversário Rua 
Duque de Caxias (ao lado da Feira do 
Teatro)
20h - Abertura do Natal da Vida (em 
frente à Catedral).
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O diretor nacional do Programa 
Empreender da CACB (Confedera-
ção das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil), Carlos 
Alber to de Rezende, estará na 
Acic nesta quarta-feira (10). Ele é 
o convidado especial da entidade 
para o 5º Fórum Empreender, 
evento que reunirá empresários 
ligados aos mais de 30 núcleos 
setoriais e multissetoriais ligados 

Acic traz diretor da CACB no 5º Fórum do Empreender

IAT promove workshop sobre crise 
hídrica e segurança das barragens

Barragem é qualquer obstru-
ção em um curso permanente ou 
temporário de água para fins de 
retenção ou acumulação de subs-
tâncias líquidas ou de misturas de 
líquidos e sólidos. A segurança das 
barragens é de responsabilidade 
do empreendedor, assim como a 
declaração da quantidade de uso 
da água necessária para as ativi-
dades produtivas. Essa segurança 
é necessária, também, na constru-
ção de lagos artificiais, os chama-
dos espelho d’água.

Neste sentido, acontece 
sexta-feira (12), o Wor-
kshop sobre Crise Hídrica 
e Segurança de Barragens, 
das 9h às 12h, e a inscri-
ção ainda estão abertas. 
Haverá transmissão ao 
vivo pelo YoulTube do Por-
tal Sedest (Secretaria do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo) aberta 
a toda comunidade, mas a 
cer tificação será apenas 
para os inscritos. 

O objetivo do workshop 
é apresentar as ações do 
Estado em relação à segu-
rança das barragens, do 
licenciamento ambiental e 

à associação comercial.
Considerado o maior espe-

cialista no assunto no Brasil, 
Rezende falará sobre metodolo-
gia, contribuições do Empreender 
para as empresas e também falará 
de cases de sucesso. O Fórum 
Empreender terá início de creden-
ciamento às 18h15. “Convidamos 
a todos a participar, porque esse 
será um evento especial para o 

Programa”, diz o presidente da Acic 
Genesio Pegoraro.

O Fórum é exclusivo para empre-
sas nucleadas. A inscrição é um 
quilo de alimento não perecível. 
O evento é parceria da Acic com 
CACB, Faciap, Caciopar e Sebrae. 
Informações e inscrições pelos 
telefones 3321-1410 e 99907-
1747 ou ainda pelo endereço de 
e-mail nucleos01@acicvel.com.br.

sobre como a atual crise hídrica 
afeta a gestão destes empreendi-
mentos. Participarão especialistas 
da área do IAT, da ANA (Agência 
Nacional das Águas), da Coorde-
nadoria Estadual da Defesa Civil, 
da Sanepar, da Copel e do Crea-PR 
(Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura do Paraná).

O IAT (Instituto Terra e Água) 
é responsável pela emissão de 
licenças e fiscalização de barra-
gens, como por exemplo, a do Lago 
Municipal de Cascavel. De acordo 

com o diretor-presidente do Insti-
tuto, Everton Souza, o workshop 
será um momento importante para 
debater a segurança da sociedade 
e do meio ambiente. 

“O IAT tem feito um esforço 
muito grande para outorgar as 
barragens do Paraná para usos 
múltiplos e depois realizar a fisca-
lização. O objetivo é que a lei de 
segurança de barragens, modifi-
cada no dia 30 de setembro de 
2020, possa ser aplicada adequa-
damente”, explicou.

“O Paraná é um dos 
pioneiros do País na ques-
tão da outorga de licen-
ciamento e fiscalização 
de barragens e o IAT tem 
uma capacidade muito 
grande em relação a esses 
empreendimentos”, afir-
mou o secretário do Desen-
volvimento Sustentável e 
do Turismo, Márcio Nunes. 
Além disso, Instituto, em 
conjunto com o Simepar, 
também atua na identifi-
cação e monitoramento de 
espelhos d’água, ou seja, 
de lagos ar tificiais para 
uso da água em produção 
agropecuária.

ILUSTRAÇÃO/AEN
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 Um dos pontos de maior visita-
ção de Cascavel, depois do Lago 
Municipal, sem dúvida, é o Zooló-
gico Municipal. A grande variedade 
de espécies e a ambiente “nativo”, 
além do parque infantil e as trilhas 
para caminhada, são atrativos que 
e encantam todas as idades. De-
pois de um tempo fechado por con-
ta da pandemia, o Zoo de Cascavel 
reabriu os portões trazendo muitas 
novidades e melhorias também.

O zoológico passou por várias 
reformas neste período. Não ape-
nas os animais ganharam um es-
paço melhor, como a população 
ganhou uma área de lazer muito 
mais agradável, moderna e atrati-
va. Os investimentos que renova-
ram o zoológico começaram ainda 
em 2020 e passaram de R$ 300 
mil. Só em 2021, ficaram prontas 
as obras de recintos dos jacarés, 
antas, macaco aranha, jaguatiri-
cas, cachorro do mato e dos cer-
vídeos. Também foram finalizadas 
as obras do biotério, do setor de 
nutrição e da cozinha.

População adere ao agendamento
online e visitação segue em alta

PLATAFORMA ONLINE
Mas, uma das principais novida-

des no Zoológico de Cascavel é a 
plataforma de agendamento online 
de visitas. A entrada no parque con-
tinua gratuita, porém, o controle de 
pessoas que visitam o espaço aten-
de exigências estabelecidas pelas 
normativas da Azab (Associação de 
Zoológicos e Aquários do Brasil) e 
do ICMBio (Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade), 
órgão ambiental do Governo Federal, 
além da Instrução Normativa 7 de 30 
de abril de 2015 do Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis).

A plataforma já está funcionan-
do no zoo desde o final de outubro 
e na semana passada, de terça a 
domingo (2 a 7), 6.714 cidadãos 
visitaram o Zoológico utilizando o 
ingresso virtual. De acordo com a 
gerência da Divisão de Vida Silves-
tre e Bem Estar Animal da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente, 
o veterinário Rodrigo Neca Ribeiro, 
todas as expectativas do novo mo-
delo já foram superadas.

“A plataforma foi implantada 
para garantir a segurança dos ani-
mais e dos visitantes. Então, a nova 
plataforma não tem relação com a 
pandemia o objetivo é permanecer 
sempre. É realmente para trazer se-
gurança, ter controle de quem entra 
e quem sai do zoo, além, das câme-
ras de monitoramento instaladas 
pelo local”, completou o veterinário.

Além de fazer o cadastro na 
plataforma e fazer o agendamen-
to, para todo visitante é obrigató-
rio o uso de máscaras em todo o 
passeio. Também é proibida a en-
trada de alimentos e de animais 
domésticos. A visitação acontece 
de terça a domingo, das 10h às 
17h. Toda segunda-feira o Zoológi-
co fica fechado ao público para os 
trabalhos de manutenção. 

(Colaboração - Jessica Milena) 

Zoo foi criado em 1978
O Parque Municipal Danilo Galafassi foi criado em 23 de julho de 1976 com uma 

área de 17,91 hectares, local onde foi instalado o Zoológico, inaugurado em 12 de 
dezembro de 1978. Atualmente, o zoológico conta com mais de 350 animais de 

70 espécies. Ao todo, são 70 recintos para visitação e mais 40 no setor extra para 
onde são levados os animais doentes ou em idade avançada, que não é aberto à 
visitação.  Em 1992 foi criado o Museu de História Natural, que conta com acervo 

de aproximadamente 550 peças, entre elas animais taxidermizados, rochas, fósseis, 
peles e esqueletos de animais.

QR-CODE acesso ao ingresso virtual

Ambulatório de 
qualidade

Os animais do zoo de Cascavel 
recebem tratamento no próprio 
local que conta com ambulatório 

totalmente equipado. À disposição 
dos “pacientes”, há aparelho de 

anestesia inalatória com vaporiza-
dor. Os veterinários também contam 

com um ventilador mecânico para 
suporte ventilatório de forma arti-
ficial, quatro bombas de infusão de 
seringa, para infusão de soluções 

analgésicas, anestésicas e vasopres-
sores e mais duas bombas de infusão 
de equipo, para fluidos e alimentação 
parenteral quando os animais preci-

sarem de atendimento complexo com 
unidade de terapia intensiva. 

Quando necessário, os animais têm 
à disposição um monitor multipa-

ramétrico com aferição de parâme-
tros vitais como a pressão arterial 
por método invasivo, não invasivo, 

capnografia, saturação de oxigênio e 
temperatura. “É o monitor multipa-
ramétrico mais completo que temos 
para nos fornecer informações sobre 
as funções vitais dos animais. Conse-
guimos atender todos os animais do 
zoo, pois os equipamentos são por-
táteis o que facilita o atendimento a 
grandes mamíferos, como as antas. 
Em média, fazemos 30 procedimen-
tos/mês dentro dom zoo. Com este 
ambulatório nos tornamos indepen-
dentes. Conseguimos realizar todos 
os check-ups dentro do Zoo, sem ter 
que retirar os animais. Isso é bom, 
prático e seguro. Ganhamos tempo 

e eficiência com isso”, explicou o  
veterinário Rodrigo Neca Ribeiro.

FOTOS: SECOM
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FOTOS: SECOM
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 Cascavel terá vacinação de 
reforço para a população com 60 
anos ou mais nessa quarta-feira 
(10). De acordo com o PMI (Pro-
grama Municipal de Imunização), 
a vacinação acontecerá em todas 
as unidades de saúde (USF e UBS), 
exceto a Unidade Saúde 
da Família Tio Zaca. A vaci-
nação é para pessoas que 
tomaram a segunda dose 
até o dia 10 de maio.

É necessário apresen-
tar a carteira de vacinação 
com a comprovação da 
primeira e segunda dose, 
CPF ou cartão nacional de 
saúde, documento com 
foto e comprovante de 
residência.

Na terça-feira (9), a 
vacinação de reforço foi 
para trabalhadores da 
saúde vacinados com a 
segunda dose até o dia 
9 de maio. Todas as pes-
soas receberão a dose 
de reforço da Pfizer, inde-
pendente se a as doses 
anter iores foram da 
CoronaVac, AstraZeneca, 

Cascavel reforça vacinação para 
pessoas com 60 anos ou mais

Pfizer ou Janssen.

MAIS VACINAS
Ainda ontem, mais 67.860 

doses de vacinas contra a Covid-
19 referentes à 66ª pauta de dis-
tribuição do Ministério da Saúde 

chegaram ao Paraná. A remessa 
desembarcou no Aeroporto Afonso 
Pena, em São José dos Pinhais, e 
foram encaminhadas para o Ceme-
par (Centro de Medicamentos do 
Paraná), em Curitiba, de onde 
serão enviados às Regionais de 

Saúde nos próximos dias.
As vacinas da Pfizer/BioN-

Tech são destinadas para 
dose de reforço (DR) de ido-
sos acima de 60 anos que 
finalizaram o esquema vaci-
nal entre 12 a 18 de maio. 
Do total, 31.611 doses são 
para o município de Toledo 
(Oeste), que participa de um 
projeto piloto com a farma-
cêutica, e as outras 36.249 
para o restante do Estado.

Na segunda-feira (8), 
o governo federal já havia 
enviado 161.460 vacinas 
da Pfizer ao Estado, sendo 
47.970 DR para profissio-
nais da saúde e idosos, 
54.990 para segundas 
doses (D2), referentes à 
48ª pauta, e 58.500 para 
completar 100% da D2 da 
pauta 49. 

ILUSTRAÇÃO/SECOM



11VARIEDADESCASCAVEL, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

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
Com a Lua em seu inferno astral e o céu pra lá de tenso, vai 
ser difícil desviar dos perrengues que vêm pela frente. Planos 
para uma viagem estão em risco e vão exigir cautela redobrada. 
Aliar intuição e praticidade pode resolver muita coisa no trabalho.

Se depender da Lua, que entrou em Aquário nessa madrugada, a 
quarta promete ser agitada! Você vai falar mais do que o normal, o 
que ajuda a expandir seus contatos, mas também pode te colocar 
em algumas roubadas se não tomar cuidado. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Nesta quarta, a Lua destaca seu lado prático e você pode resolver 
qualquer pendência rapidinho, desde que tome alguns cuidados 
ao lidar com informações e documentos: há risco de ter problemas 
com mal-entendidos ou dados incorretos. Mas se precisa participar 
de uma reunião ou ligar para alguém, faça isso logo cedo.

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral nessa madrugada, 
o astral estará mais do que favorável para fazer contatos no 
trabalho, mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem 
criatividade. Reuniões e tarefas em equipe também contam com 
a proteção das estrelas, graças ao seu charme.

Seu lado caseiro está em alta e você pode melhorar a produtivi-
dade se trabalha em home office ou com algo que pode ser feito 
em casa mesmo. Mas assuntos antigos ou ligados à família se 
destacam nesta quarta, com sinal de muitos desafios justamente 
nestas áreas.

Câncer 21/06 a 21/07
Você começa esta quarta com seu sexto sentido fazendo hora 
extra. É um bom momento para encerrar assuntos pendentes 
antes de se envolver em novas tarefas, por isso, não se afobe e 
faça uma coisa de cada vez. Há chance de descobrir um segredo, 
mas cuidado para não brigar com os amigos ou com o mozão.

A Lua destaca seu lado sonhador e altruísta hoje, mas nem 
tudo será perfeito sem defeito. Mudanças e reviravoltas devem 
marcar essa manhã, por isso, não se apegue demais aos seus 
planos e seja flexível para seguir o fluxo. Se souber improvisar 
e aproveitar as oportunidades assim que elas aparecem, pode 
se sair muito bem!

Gêmeos 21/05 a 20/06
Com a entrada da Lua em Aquário, seu maior desafio será manter 
o foco no trabalho e dar conta das tarefas de rotina. Isso porque 
há chance de se empolgar e prometer mais do que consegue 
entregar. Também precisa ter cuidado para não ficar sonhando 
acordada/o, com a cabeça longe, porque há risco até de acidente. 

Touro 21/04 a 20/05
Nesta quarta, seu lado ambicioso se destaca e você vai fazer 
planos a longo prazo. Mas como seu foco estará na carreira, 
podem surgir atritos com colegas ou com pessoas importantes 
em sua vida. Tente equilibrar o seu tempo, mas sem se descuidar 
do que precisa fazer.

A Lua se mudou para o seu signo nesta madrugada e você pode acor-
dar com a corda toda, sentindo suas energias recarregadas. Porém, 
nem tudo é perfeito sem defeito, e com vários astros se desenten-
dendo, pode se preparar para vários desafios ao longo do dia. 

Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque com a entrada 
da Lua em Aquário, mas cuidar do que é seu não será tão fácil 
quanto parece. Se está sonhando em encher o bolso, ligue suas 
antenas para encontrar boas oportunidades que devem cruzar o 
seu caminho. Por outro lado, pode ser difícil resistir  a gastos por 
impulso pese no seu orçamento.

Logo cedo, assuntos domésticos ou familiares podem ocupar boa 
parte do seu tempo. Resolva tudo o que for possível pela manhã, 
porque as coisas devem se complicar ao longo do dia. No trabalho, 
se tiver que resolver tarefas em equipe, faça um esforço para 
melhorar a convivência com os colegas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) apreendeu, ontem (9), uma 
caminhonete SUV carregada de 
cigarros contrabandeados em 
Toledo. Por volta das 6h, policiais 
rodoviários federais tentaram 

 A “onda de roubos” segue 
preocupando a população casca-
velense que cobra por mais segu-
rança pública na região central e 
nos bairros. Comerciantes e até 
mesmo pedestres têm sido as 
maiores vítimas. Na segunda-feira 
(8), uma trabalhadora que trans-
portava um malote da empresa foi 
vítima de roubo. O crime aconteceu 
na Avenida Carlos Gomes. 

Na ação, dois homens e uma 
mulher estavam de posse de 
uma arma de fogo e anunciaram 
o assalto. O trio fugiu em um veí-
culo Focus, de cor prata, levando o 
malote com R$ 1,5 mil em dinheiro 
e cheques no valor aproximado de 
R$ 6 mil. 

O capitão Diego Astori, coman-
dante da 1ª Companhia do 6º BPM 
(Batalhão de Polícia Militar) disse 
que os casos de roubo têm aumen-
tado em Cascavel nos últimos dias, 
mas que logo estes criminosos 
serão identificados. Ele repassou 
orientações aos empresários para 
evitar situações como esta. “Os 
ladrões tinham informações privi-
legiadas com relação ao malote. 
Os proprietários das empresas 

Ladrões armados levam malote com 
R$ 7,5 mil em empresa de Cascavel

devem se atentar bastante com a 
movimentação financeira e evitar 
a rotina, não a fazendo com os 
mesmos funcionários e no mesmo 
horário”, alerta.

De janeiro a outubro de 2020 a 
Polícia Militar registrou 474 crimes 
de roubo. Já no mesmo período em 
2021 foram contabilizados 455 
roubos. (Confira quadro)

 CELULARES
Outro roubo registrado também 

na segunda-feira ocorreu no Parque 
Tarquínio. As vítimas contaram que 
um homem armado as obrigaram a 
entregar os celulares. O criminoso 
fugiu a pé e não foi localizado. 
Denúncias que possam ajudar às 
forças de segurança a identificarem 
os criminosos devem ser repassa-
das à PM pelo telefone 190, à Polí-
cia Civil no 197 ou para a Guarda 
Municipal no 153. 

(Redação - Paulo Eduardo)

PRF apreende 25 mil maços de cigarros em carro roubado
abordaram um motorista de uma 
Dodge Jorney que fugiu. Durante 
o acompanhamento, o motorista 
perdeu o controle e subiu num 
barranco, tombando o veículo. 
Apesar das buscas, não foi pos-
sível encontrar o motorista, que 
fugiu para uma área de vegetação. 
Dentro do SUV foram encontrados 
cerca de 25 mil maços de cigarros, 
que foram apreendidos e deposita-
dos na Receita Federal.  Em visto-
ria, os policiais descobriram que o 
veículo havia sido roubado em Foz 
do Iguaçu, em agosto de 2020. 
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 O Cascavel Futsal tem feito uma 
bela temporada em 2021, alcan-
çando bons resultados até agora, 
tanto na Liga Nacional, como no 
Campeonato Paranaense da Série 
Ouro. Contudo, o ano ainda não 
acabou e a Serpente Tricolor tem 
duas decisões pela frente. 

A expectativa é de casa cheia 
para o primeiro confronto decisivo 
que acontece na noite de hoje 
(10), às 19h30, quando o Casca-
vel recebe o time de Dois Vizinhos 
pelo jogo de volta das semifinais 
do Paranaense, no Ginásio da 
Neva. Na partida de ida a Serpente 
chegou a abrir 2 a 0, mas deixou a 
vitória escapar faltando 20 segun-
dos para acabar o jogo, que termi-
nou em 2 a 2. Agora, o Cascavel 
Futsal precisa vencer pelo placar 
mínimo ou empatar no tempo nor-
mal e na prorrogação para garan-
tir a vaga na grande final.

No outro confronto da semifinal, 

De olho no hepta, Cascavel 
Futsal recebe o Dois Vizinhos 

o Umuarama joga pelo empate 
após vencer o Campo Mourão no 
jogo de ida pelo placar de 2 a 0. 
A decisão do estadual poderá ser 
uma reedição da final do ano pas-
sado, entre Cascavel e Umuarama. 
Em 2020, a Serpente sagrou-se 
hexacampeã da Série Ouro.

LIGA NACIONAL
Após o jogo desta noite, o 

Cascavel já inicia a preparação 
para mais uma decisão. Desta 
vez, diante do Joaçaba pela Liga 
Nacional de Futsal. No jogo de ida 
das quartas de final, a Serpente 
encontrou espaço na quadra 
adversária e saiu na frente com 
Zequinha, que aproveitou o chute 
do goleiro Deko para mandar para 
o fundo das redes. Depois de 
um lindo passe, o capitão Carlão 
ampliou, com categoria.

Entretanto, assim como no 
Paranaense, o Cascavel vacilou e 

cedeu o empate ao Joaçaba, que 
marcou o gol da igualdade faltando 
25 segundo para o final da partida. 
O jogo de volta acontecerá no pró-
ximo sábado, às 11h, também 
no Ginásio da Neva, o “Ninho”. 
Para se classificar pela primeira 
vez para a semifinal, o Cascavel 
Futsal precisará vencer pelo pla-
car mínimo, ou empatar no tempo 
normal e na prorrogação. 
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Cascavel será sede nos dias 13 
e 14 de novembro da maior compe-
tição de skate do Paraná. A pista 
de skate do Complexo Esportivo 
Ciro Nardi receberá atletas para 
o Campeonato Paranaense da 
modalidade. O campeonato será 
realizado em etapa única e vale 
vaga para o Brasileiro, que será 
realizado em dezembro na Bahia. 
São esperados 150 atletas de dife-
rentes cidades do estado. 

O campeonato estadual foi divi-
dido em categorias. No sábado, 
dia 13 de novembro, acontece a 
disputa entre os atletas mirins, 
iniciantes e feminino, com elimina-
tória e final. No domingo, dia 14, 
acontecem às disputas entre os 

Cascavel recebe as feras do skate no final de semana

amadores e master, com atletas 
de 35 anos.

A entrada é gratuita e todos os 
cuidados contra a Covid-19. 
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 O Brasil entra em campo ama-
nhã (11) em jogo válido pela 13ª 
rodada das Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022 do Qatar, nos 
Emirados Árabes. A Seleção Brasi-
leira recebe a Colômbia, às 21h30, 
na NeoQuímica Arena. Esta será a 
primeira partida do time canarinho 
neste período FIFA de novembro, o 
último de 2021. O encerramento 
do ano será contra a Argentina, em 

 O Campeonato Brasileiro che-
gou à reta final e as disputas pelas 
vagas na Libertadores, Sul-Ameri-
cana e para se livrar do rebaixa-
mento seguem intensas. Faltando 
oito rodadas para o encerramento 
da competição, o Atlético Mineiro 
“nada de braçadas” rumo ao título, 
o que não acontece desde 1971. 

Na noite de hoje, o Galo recebe 
o Corinthians, às 19h, no Estádio 
Governador Magalhães Pinto, o 
“Mineirão”. Em caso de vitória, o 
Atlético irá somar 68 pontos e colo-
cará pressão nos rivais Palmeiras e 
Flamengo, que estão com 55 e 54 
pontos, respectivamente.

Entretanto, o Timão vem con-
quistando bons resultados e 
poderá terminar a rodada no 
G4, dependendo de tropeços do 

Torneio em Manaus 
marca despedida de 
Formiga da Seleção 

A técnica Pia Sundhage anunciou 
ontem (9) a lista das 23 atletas 

convocadas para defender a Seleção 
Brasileira no Torneio Internacional de 

Futebol Feminino, em Manaus. O Brasil 
enfrentará Venezuela, Índia e Chile, 
na Arena da Amazônia, no período 

de Data FIFA entre os dias 22 de 
novembro e 1º de dezembro.

Com a Copa América 2022 em vista, 
a lista de Pia Sundhage conta com a 

volta de três atletas que participaram 
dos compromissos diante da Argentina, 

na Data FIFA de setembro: as 
defensoras Lauren, Daiane e Yasmim. 

O Torneio Internacional de Futebol 
Feminino marcará também a 

despedida de Formiga da Seleção 
Brasileira. Aos 43 anos, a meia 

coleciona 233 jogos com a Amarelinha 
e retorna ao time para um adeus à 
camisa que tanto honrou. Este será 
o último compromisso da Seleção 

Feminina em 2021.  

Fortaleza e do Bragantino. A expec-
tativa é de um grande jogo.

VERDÃO EMBALADO
Outra partida que vai agitar a 

noite desta quarta-feira é o con-
fronto entre Palmeiras e Atléti-
co-GO, partida marcada para as 
20h30 no Allianz Parque. O Verdão 
ganhou os últimos quatro jogos, 
sendo o último o clássico contra 
o Santos na Vila Belmiro. A vitória 
pode reduzir a distância do líder 
para sete pontos, caso o Galo tro-
pece contra o Timão. Pelo outro lado, 
o Atlético-GO espera conquistar a 
vitória para afastar de vez o risco de 
rebaixamento. O Dragão está na 13ª 
colocação, com 37 pontos, sete a 
mais que o Juventude, primeiro time 
da “zona da degola”.

Galo recebe o Timão de olho 
no título do Brasileirão 2021

PEDRO SOUZA/ATLÉTICO

Os outros jogos da noite são 
entre: Athletico x Ceará, Santos x 
Bragantino, Fortaleza x São Paulo, 
Sport x América-MG e Juventude x 
Internacional.

Amanhã (11), Flamengo e Bahia 
completam a rodada, às 19h, no 
Maracanã.  

San Juan, no dia 16.
Com 31 pontos conquistados 

em 11 jogos, 10 vitórias e um 
empate, a equipe pode até garan-
tir a vaga no Mundial já nesta 
Data FIFA. A seleção conta com o 
retorno de Philippe Coutinho, após 
mais de um ano fora da equipe por 
conta de lesões, e também com a 
convocação do zagueiro do Arse-
nal, Gabriel Magalhães. O defensor 

foi chamado para 
substituir o com-
panheiro de posi-
ção Lucas Verís-
simo, do Benfica, 
desconvocado 
após grave lesão 
no joelho direito 
sofrida no jogo do 
último domingo 
(7) pelo campeo-
nato português. 

Brasil enfrenta a Colômbia pelas Eliminatórias
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