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PÁGINA

10
Campanha “Meu 
Nome Limpo” começa 
segunda-feira (7)

PÁGINA

14
Para técnico da 
Seleção, Serpente “é o 
melhor time da liga”

Uma das principais estradas
rurais de Cascavel ganha
3,2 km de pavimentação 
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 SECOM

‘Valor Mil’ classifica Coopavel 
entre as 15 maiores do Brasil
Aos 51 anos de idade, a Coopavel Cooperativa Agroindustrial apresenta resultados que a 
consolidam como uma das 15 maiores do Brasil. A edição mais recente do Anuário Valor 
Mil coloca a cooperativa cascavelense entre as 15 maiores na lista das mais de 1,2 mil

cooperativas atualmente em atividade no país. l Pág. 5
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‘‘

‘‘
‘‘Acolha a vida com intensidade

A vida se passa no tempo. No tempo se dão os momen-
tos, os instantes, as oportunidades de experimentarmos o 
sabor da vida. No tempo há acontecimentos que marcam, 
que mudam ritmos, que constroem a vida, que marcam 
pela luz ou pela sombra. Nós queremos viver uma vida 
iluminada. Não queremos as trevas, muito embora elas 
apareçam e também façam parte da vida. 

A boa notícia que surge no tempo é de que a Luz é 
sempre mais forte. Ela vem para salvar. O nosso coração 
anseio por essa luz que ilumina o mundo. É uma luz que 
transmite amor e faz perceber a beleza da vida. Essa luz 
quer iluminar a todos nós. Essa luz aparece no tempo da 
história e abre a esperança para o mundo. 

Para nós cristãos, a luz é Jesus. Ele se encarna no 
tempo, para dar sentido aos nossos dias. Com jesus nós 
vamos crescendo, apreendendo e superando os problemas. 
Ele dá sentido aos dias do ano. Porém, tudo precisa de 
tempo. O tempo possibilita o crescimento. 

O livro o Pequeno príncipe nos ensina isso: “espere 
pelo milagre como o jardineiro pela primavera”. O milagre 
maior acontece todos os dias. Percebemos que podemos 
respirar, que estamos vivos para buscar o melhor e amar. 

O milagre e a beleza da vida acontecem quando vamos 
acolhendo a vida com toda intensidade. Agradeça pela vida, 
pelo tempo, pelos dias do ano e os instantes. Nosso tempo 
esteja envolvido pela luz. A luz nos dá a confiança para 
caminhar e manter viva a esperança, de que a cada novo 
dia, o melhor acontecerá.

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

“Nosso compro-
misso é trabalhar 

com dedicação 
e sempre atentos ao 

melhor da inovação e 
da tecnologia, levando 
assim mais resultados 
aos nossos cooperados, 

gerando empregos e 
colaborando com cres-

cimento dos municípios 
das regiões nas 
quais atuamos”

Dilvo Grolli, presidente 
da Coopavel

 MATEUS BARBIERI
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40%

Nesses 24 anos, 
trabalhamos dia e noite 
para entregar segurança 
nas estradas. Com isso, 

REDUZIMOS EM
o número 
de acidentes.

Nossa história é feita de dedicação e 
comprometimento a cada quilômetro.

Curitiba - O Governo do Estado, por meio 
da Coordenação da Região Metropoli-
tana de Curitiba (Comec), lançou nesta 
terça-feira (30) uma campanha de pre-
venção e combate ao assédio no trans-
porte coletivo. “Assédio em transporte 
público é problema coletivo” é a frase 
estampada em cartazes que serão cola-
dos no interior dos veículos para incenti-
var a denúncia de usuários quando cons-
tatarem este tipo de situação.

“É uma campanha de conscientiza-
ção. Precisamos garantir a segurança 
das pessoas e realizar um trabalho cons-
tante de diálogo com a sociedade para 
que estas ocorrências não aconteçam. 
O transporte público reúne milhares de 
pessoas todos os dias e o objetivo é espa-
lhar essa mensagem”, destacou o presi-
dente da Comec, Gilson Santos.

A campanha vai além dos ônibus e 
terá veiculação em banners de anún-
cios pela internet, redes sociais e rádio. 
Alguns veículos do transporte coletivo 
que possuem sistema de som interno 
também divulgarão o áudio: “se o 
assédio está à sua frente, não adianta 
olhar para o lado. Ao presenciar, não se 
omita. Assédio em transporte público é 
problema coletivo. Ligue 180 e denun-
cie. É sigiloso”.

Segundo o presidente da Comec, a 
campanha busca tranquilizar o usuário 
que fizer a denúncia, pois ela é anônima. 
“Sabemos que, por vezes, o usuário 
deixa de denunciar por medo de uma 
retaliação, ou algo do tipo. Mas a cam-
panha também ressalta que a denún-
cia é sigilosa e que irá garantir também 
a segurança do denunciante”, explicou 
Santos.  Em caso de identificação de 
qualquer caso de assédio dentro ou fora 
do transporte coletivo, a orientação é 
ligar para o 180. São atendidas todas as 
pessoas que relatam eventos de violên-
cia contra a mulher.

DENUNCIE!
No último dia 25 de novembro, Dia 

“Assédio em transporte público 
é problema coletivo” é a frase 

estampada em cartazes que serão 
colados no interior dos veículos para 

incentivar denúncia 

Estado lança campanha de combate 
ao assédio no transporte coletivo

Internacional para a Eliminação da Vio-
lência contra as Mulheres, a PCPR (Polí-
cia Civil do Paraná) reforçou o alerta às 
mulheres para a importância da manu-
tenção da denúncia contra agressores e 
o comparecimento à delegacia, quando 
chamada, durante a investigação. O 
registro da ocorrência é o primeiro passo 
para a instauração de um inquérito, mas 
a colaboração da vítima é necessária 
para a completa conclusão de um pro-
cedimento de polícia judiciária.

A delegada Vanessa Alice explica que 
a ausência das vítimas impacta direta-
mente na continuidade do inquérito. 
“Nós procuramos as vítimas por diver-
sas vezes e insistimos, mas notamos que 
as denúncias ficam ‘presas’ ao calor do 
momento e acabam sendo arquivadas 
por falta de colaboração”, avalia. 

O abandono à investigação permite 
que o ciclo da violência doméstica conti-
nue. Conforme a delegada, este costuma 
ser percebido em três estágios: tensão, 
explosão e lua de mel. No primeiro o 
agressor costuma dar os primeiros sinais 
de violência psicológica, depois comete 
violência física e, em seguida, se arre-
pende e se declara afetivamente à vítima. 

“É comum nesse período notar 
que as vítimas não nos procuram ou 
mesmo querem retirar a denúncia con-
tra o agressor. Além de responderem 
por denunciação caluniosa, elas ainda 
se sujeitam a atribuir a culpa da agressão 
para si. Queremos lembrar às mulheres 
que casos graves de violência precisam 
ser investigados e punidos para que elas 
não se tornem futuras vítimas de femini-
cídio”, alerta a delegada da PCPR.

Vias de fato, lesão corporal, estu-
pro, importunação sexual, gravação e a 
divulgação de imagem íntima, e crimes 
da área patrimonial são crimes de ação 
pública incondicionada. Nesses casos, a 
legislação dispensa a representação da 
vítima. Uma vez registrada a ocorrência 
desses delitos, eles precisam ser inves-
tigados. “É uma forma de observarmos 

também a autoestima da mulher. Na 
delegacia podemos fazer os encami-
nhamentos para serviços de amparo à 
vítima. A PCPR está, sempre, ao lado das 
vítimas”, garante Vanessa. 

COMEC
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Considerada como a ter-
ceira melhor do Brasil pelo Prê-
mio Band Cidades Excelentes, 
Cascavel foi homenageada 
pela Câmara de Vereadores 
na tarde de ontem (30), pelas 
conquistas alcançadas que 
fizeram o município se trans-
formar em referência nacional. 
O prefeito Leonaldo Paranhos 
esteve no Legislativo onde par-
ticipou de uma sessão solene 
e recebeu Votos de Louvor e 
Congratulações, homenagem 
aprovada pelos 21 vereadores 
que compõem o Legislativo.

Paranhos dividiu o prê-
mio com os mais de 336 mil 
habitantes e destacou que o 
reconhecimento nacional não 
foi dado ao gestor, mas sim à 
cidade. “Somos a 3ª Melhor 
Cidade do Brasil porque temos 
a melhor população”, afirmou 
o prefeito.

Paranhos destacou a matu-
ridade que a cidade adquiriu 
e a união que leva todos a 
“puxarem para o mesmo 
lado”, como propósito de fazer 
um município cada vez melhor. 

Outro ponto destacado por 
Paranhos é que o requerimento 
foi proposto por todos os verea-
dores da casa, independente 
de partido político, o que uniu 
vereadores de grupos políti-
cos diferentes. “Essa Câmara 
é fantástica, tem uma visão 
extraordinária, sem politicagem. 
A política é isso: é a ferramenta 
do bem. E isso não os isenta 
de cumprir o seu papel de fis-
calizar, de apontar as falhas, 
buscar soluções e de criticar 
quando é preciso”, disse.

O presidente da Acic 

(Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel), Gené-
sio Pegoraro, afirmou que 
a cidade vive um momento 
importante e que o prêmio é 
mais do que merecido. “Nós 
da associação comercial repre-
sentamos o setor produtivo e 
queremos dizer da alegria do 
momento em que estamos 
vivendo. Cascavel ganhando 
prêmios e mais prêmios vem 
coroar o trabalho que é feito. 
Quando há um trabalho sério, 
digno, que se preocupa com 
o bem-estar das pessoas as 
conquistas acontecem. Esta-
mos felizes com tudo o que 
está acontecendo na nossa 
cidade de Cascavel”, destaca.

Durante o ato, vários 
parlamentares pediram a 
palavra para comemorar o 
prêmio e parabenizar o prefeito 
pelo trabalho desenvolvido por 
Cascavel. “O Parlamento faz 
parte desse momento histórico 
da cidade. Existe a separação 
de poderes, mas nós não tra-
vamos em nenhum momento 
o crescimento do nosso muni-
cípio. O prefeito Paranhos tem 
se esforçado muito para ver sua 
população feliz, então é tempo 
de reconhecer isso. Essa home-
nagem é um incentivo para que 
ele possa continuar cuidando 
de Cascavel”, declarou o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Alécio Espínola.

Na sessão solene, reali-
zada logo antes da sessão 
ordinária, compareceram 
vários secretários municipais 
e servidores do Executivo e 
do Legislativo, empresários e 
lideranças da sociedade civil. 

Instituto Federal
O Ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, falou 
sobre a possibilidade de 
transformar o Instituto 
Federal do Iguaçu em 
Cascavel em um Centro de 
Nanotecnologia aplicada 
ao Agronegócio. Segundo 
o Ministro, o projeto já 
foi encaminhado e agora 
dependem da questão 
financeira. 

Chapa PL
O TRE-PR julga hoje (1°) 
o recurso contra a chapa 
de vereadores do PL de 
Cascavel, referente às 
eleições de 2020. Em 
primeira instância, a Justiça 
Eleitoral indeferiu a ação 
proposta pelos suplentes 
de vereadores de, Josué 
de Souza e Carlos Xavier, 
que pediam a cassação 
da chapa do PL por haver 
possíveis candidaturas 
“laranjas” para completar 
o coeficiente de gênero, 
previsto em lei. 

Confiante
Caso seja revertida a 
sentença no TRE-PR, os 
dois vereadores eleitos 
pelo PL em Cascavel, Celso 
Dal Molin e Aldonir Cabral, 

Roman continua
A mesa diretiva da Câmara dos Deputados decidiu não 
manter na Casa a decisão do TSE para afastar Evandro 
Roman (Patriota) do mandato de deputado federal. A 

decisão do TSE foi proferida na última semana, mas Roman 
irá recorrer ao STF para reverter à decisão.

Auxílio Alimentação
Já o PLO n° 150/21, reajusta o auxílio alimentação 

recebido pelos servidores municipais. Pela proposta 
aprovada, agora o valor do benefício passa a ser de 

R$ 304,05 para todos os que receberem até o teto de 
R$ 2.700,32. Antes, o valor era de R$ 250,00 para os 
servidores que ganhavam até R$ 2.600,00 por mês.

perderão os mandatos. 
Contudo, Dal Molin se 
mostra confiante que o 
Recurso dos suplentes não 
será julgado procedente e se 
diz tranquilo. O julgamento 
será às 14h de hoje e o 
processo corre em segredo 
de justiça.

Homenagem
Após o prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos receber 
voto de louvor na Câmara 
por Cascavel ter conquistado 
premiação nacional, agora 
é a vez de a primeira-dama 
Fabíola Paranhos receber 
homenagem. Na quinta-feira 
(2), Fabíola que também 
é presidente da Adamop 
receberá a entrega dos 
Votos de Congratulações e 
Aplausos no Legislativo de 
Cascavel.

Sessão Ordinária
Durante a sessão ordinária 
de ontem (30), a Câmara 
de Cascavel aprovou três 
Projetos de Lei, todos de 
autoria do Poder Executivo. 
O PLO n° 148/21 e o PLO n° 
149/21 alteravam a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o 
Plano Plurianual para ajustar 
as emendas realizadas pelos 
vereadores na LDO, aprovada 
no dia 9 deste mês.  

Paranhos: “Somos a 
3ª Melhor Cidade porque 

temos a melhor população”
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 A Coopavel Cooperativa Agroin-
dustrial chega aos seus 51 anos 
de fundação em grande forma. 
Com os números que alcança nos 
últimos anos ela se consolida 
como uma das 15 maiores coope-
rativas agroindustriais do Brasil. “O 
momento é muito especial, resul-
tado de trabalho dedicado, união 
e planejamento. Mas queremos e 
podemos muito mais”, afirma o 
presidente Dilvo Grolli.

O bom desempenho da Coopa-
vel é confirmado por alguns dos 
mais importantes estudos e publi-
cações especializadas em agrone-
gócio e economia do País, como 
o Valor Mil, do Jornal Valor Econô-
mico, a Revista Amanhã e o ranking 
do Quem é quem, da Gessuli. “São 
apurações feitas com bastante cri-
tério e cuidado e que, justamente 
por isso, contam com a confiança 
do setor produtivo e de seus líde-
res”, afirma Dilvo.

A edição mais recente do Anuá-
rio Valor Mil coloca a Coopavel 
entre as 15 maiores cooperati-
vas agroindustriais brasileiras 
– atualmente, são 1.223 às coo-
perativas agropecuárias em ativi-
dade no País. Ela também figura 
como a 44ª maior empresa do Sul 
(considerando os mais diferentes 
segmentos) e como a 232ª maior 
empresa do Brasil. Nesse último 
ponto em particular, a cooperativa 
com sede em Cascavel, no Oeste 
do Paraná, avançou 32 posições 
considerando o atual com o levan-
tamento anterior. 

No ranking da Revista Amanhã, 
uma das principais publicações 
especializadas em agronegó-
cio e economia dos estados do 
Sul, a Coopavel aparece como 
a 27ª maior empresa do Paraná 
e como a 65ª considerando as 

A ÁREA industrial da Coopavel, às margens da BR-277, na saída para Curitiba 

ASSESSORIA

Coopavel se consolida entre as 
15 maiores cooperativas do Brasil

ranqueadas do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Na 
classificação apenas entre coo-
perativas, o desempenho da Coo-
pavel é ainda melhor: 11º lugar no 
Paraná e 13º no Sul. 

E no Prêmio Quem é quem, da 
Gessulli (uma das principais e mais 
antigas revistas nacionais de agro-
pecuária) o destaque foi a recente 
escolha do melhor profissional em 
assistência técnica na área de suí-
nos do País, título que ficou com 
Marcelo Antonio Felipe. A Coopavel 
foi finalista em outras cinco cate-
gorias do Quem é quem: Respon-
sabilidade ambiental e bem-estar 
animal, Sustentabilidade, Melhor 
cooperado/aves, Varejo e Melhor 
Cooperada.

PODEMOS AINDA MAIS
O presidente Dilvo Grolli destaca 

que essas e outras classificações 
mostram a seriedade, o dinamismo 
e a capacidade empreendedora de 
todos que fazem a Coopavel acon-
tecer – são 7,5 mil funcionários e 
6,5 mil cooperados, per fazendo 
um universo superior a 60 mil 

pessoas. “E podemos e queremos 
ainda mais”, afirma o presidente, 
projetando um período de inten-
sas conquistas para a cooperativa 
nos próximos cinco anos. Atual-
mente, ela atua em 23 municípios 
do Oeste e Sudoeste do Paraná e 
tem 14 indústrias – 80% do fatu-
ramento da cooperativa vem de 
produtos industrializados.

Com os inúmeros investimentos 
e modernizações em andamento, e 
com a criação de novas indústrias 
e melhorias estruturais e logís-
ticas em suas filiais, a Coopavel 
tem como meta dobrar o seu fatu-
ramento até 2026. O faturamento 
da cooperativa em 2021 deve se 
confirmar em R$ 4,8 bilhões (cres-
cimento de 38% no ano), o melhor 
da história de 51 anos da empresa. 
“Nosso compromisso é trabalhar 
com dedicação e sempre atentos 
ao melhor da inovação e da tec-
nologia, levando assim mais resul-
tados aos nossos cooperados, 
gerando empregos e colaborando 
com crescimento dos municípios 
das regiões nas quais atuamos”, 
pontua Dilvo Grolli. 
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 A Semed (Secretaria Municipal 
de Educação) de Cascavel realizou, 
segunda-feira (29), o 3º Seminá-
rio de Educação do Campo para 
discutir, especificamente, o pla-
nejamento e currículo das esco-
las localizadas na zona rural, no 
Teatro Emir Sfair. O prefeito Leo-
naldo Paranhos destacou que está 
sendo discutido o planejamento 
para 2022 que tem como foco dar 
sequência aos trabalhos de quali-
dade que estão sendo levados às 
escolas do interior. 

“O ensino de qualidade já temos, 
escola de qualidade com café da 
manhã, infraestrutura, a mesma 
infraestrutura que temos na cidade. 
A gente decidiu que o interior do 
nosso município seria tratado como 
cidade, com estradas, com saúde, 
com educação e com lazer. Eu fico 
muito feliz porque a educação é, de 
fato, uma das nossas prioridades”, 
disse o prefeito.

Paranhos destacou ainda que é 
preciso ter essa igualdade entre a 
educação urbana e rural. “Que dife-
rença tem uma criança, um adulto, 
um idoso que mora no interior? A 
diferença é que eles produzem 
para todos nós e a gente tem que 

Seminário discute planejamento 
e currículo das escolas do campo

tratá-los com todo o respeito”.

“MESMA PRIORIDADE”
A secretária de Educação, Mar-

cia Baldini afirma que que a escola 
do campo tem uma especificidade 
diferenciada em relação à própria 
cultura. “É necessário pensarmos 
na construção do currículo nas dire-
trizes da educação do campo para 
embasar os trabalhos dos nossos 
professores e a educação dos nos-
sos alunos”, enfatiza.

De acordo com Marcia, a 

educação nas dez unidades escola-
res do campo, que possuem cerca 
de 1,3 mil alunos, tem a mesma 
prioridade que as escolas da 
cidade. “Ao pensamos na estrutura 
física, nos profissionais, nos mate-
riais aqui da zona urbana, temos 
que pensar da mesma forma para 
a zona rural”, ressalta.

Elizete Gonçalves Ribeiro, dire-
tora da Escola São Francisco de 
Assis, completou: “é visível a igual-
dade que há hoje entre as escolas 
urbanas e do campo”.
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Um antigo gargalo que trazia 
problemas para produtores rurais 
que necessitam escoar a produ-
ção agropecuária em segurança 
e aos moradores de comunidades 
do interior que precisam se dirigir 
ao centro de Cascavel ganhou uma 
solução no início desta semana. O 
prefeito Leonaldo Paranhos entre-
gou, oficialmente, a pavimentação 
asfáltica sobre a Estrada Rio da 
Paz, numa extensão de 3,2 km 
e anunciou o recape de mais mil 
metros.

Paranhos destacou que a via 
é um dos importantes corredores 
da produção por onde são escoa-
dos produtos como frango, peixe, 
grãos, hortaliças e que por nela 
passa, também, o transporte esco-
lar. “Nós estamos comemorando. 
Essa obra simboliza o momento de 
união que Cascavel está vivendo. 
Aqui tem verba de deputado, tem 
verba da prefeitura, do governo 
federal. Todos juntos para resolver 
os problemas”, enfatizou. “A Rio 
da Paz precisava passar por isso, 
está pronta e entregue à popula-
ção”, completou.

O secretário municipal de Agri-
cultura, Renato Segalla, destacou 
que lutas e reivindicações históri-
cas das comunidades rurais estão 
sendo atendidas. “É uma obra que 
há muitos anos era demandada 
pela população. Embora nós este-
jamos dentro da cidade, aqui é perí-
metro rural. A partir desse ponto 
aqui ela caminha no sentido de 
Jangada Taborda e é uma estrada 
rural. Foi toda revitalizada, uma boa 
parte dela alargada e ganhou ilu-
minação em LED e calçada, enfim, 
uma obra moderna que vem aten-
der o anseio dessa comunidade”, 
detalhou.

Rio da Paz: Cascavel avança na 
pavimentação das estradas rurais

FOTOS: SECOM

Para o presidente do Sindicato 
Rural Patronal, Paulo Orso, a obra 
era extremamente necessária. 
“Aqui nós temos um corredor de 
escoamento, tanto da par te da 
safra de grãos quanto o trânsito de 
ida e volta para os insumos daque-
les que transformam - pecuária de 
leite, de corte, avicultura, suinocul-
tura que tem nesse trajeto. Então, 
isso vem ao encontro da neces-
sidade e passa a ser uma ferra-
menta de grande valia para todo 
esse setor produtivo”, observa.  

INVESTIMENTOS
A obra conta com recursos do 

Município de Cascavel e do governo 
federal, por meio de emenda par-
lamentar do deputado Evandro 
Roman. Foram investidos R$ 
2.958.182,32 para modernizar a 
via pública.  São 1,4 km com pavi-
mentação asfáltica, alargamento 
da pista e obras complementares 
de infraestrutura como calçadas, 
acessos, passeios e sinaliza-
ção. Além disso, outros 1,8 km 
que ganhou recape asfáltico. No 
mesmo evento foi entregue oficial-
mente as obras de adequação cas-
calhamento da Linha Zanata e da 
comunidade de Gramadinho.

O empresário Acildo Seiber t, 
que tem uma empresa de laticínio 
na região, lembrou da luta antiga 
da comunidade e enfatizou que 
agora a realidade é outra. “Como 
é uma estrada muito antiga, essa é 
a primeira revitalização dela. Tinha 
sempre os tapa-buracos, mas a 
gente sofria muito porque é uma 
via muito movimentada. Agora ficou 
muito bem feito”, disse. 
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Com o mês de dezembro che-
gando e a proximidade das festas 
de fim de ano, as atividades do 
Castramóvel da Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente de Cascavel 
estão sendo finalizadas em 2021 
com saldo positivo. De acordo 
com os números da secretaria, de 
janeiro a outubro foram cerca de 
1.028 procedimentos realizados 
pela unidade móvel do Município. 
Além disso, nas clínicas convenia-
das, foram mais de 2 mil castra-
ções realizadas.

Desde o início do programa, ain-
da na primeira gestão do prefeito 
Leonaldo Paranhos, mais de 10 
mil castrações já foram realizadas 
pelo Castramóvel e as clínicas cre-
denciadas pelo Município. “O obje-
tivo do município de Cascavel é re-
alizar anualmente cerca de 6.500 
castrações com as duas unidades 
de trabalho”, reforçou o gerente da 
Divisão de Vida Silvestre e Bem-Es-
tar Animal, Rodrigo Neca Ribeiro.

Para tanto, além do atendimen-
to da unidade móvel, em junho 
deste ano mais de R$ 1 milhão 

foram investidos para possibilitar 
procedimentos em cerca de 4.500 
animais pelas clínicas credencia-
das num período de 12 meses.

O Castramóvel é destinado ao 
atendimento de animais que per-
tentem a pessoas carentes ca-
dastradas no CadÚnico (Cadastro 
Único) ou inda quem acolheu um 
animal de rua. Para terce acesso 
ao atendimento, o cadastro pode 
ser feito nas unidades do Cras 
(Centro de Referência de Assistên-
cia Social). Importante destacar 

Referência em política de 
bem-estar animal, Cascavel vai 
fechar 2021 com saldo positivo

Cascavel conta com Banco de Ração
Além do atendimento do Castramóvel e Samucão, Cascavel também conta com o 

Banco de Ração, criado pela Lei 7.124/2020, aprovada pela Câmara de Vereadores e 
sancionada pelo prefeito Paranhos. O banco é gerenciado pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente que tem a missão de armazenar, receber, destinar e controlar a 

saída destes alimentos que são destinados às ONGs e protetores cadastrados. 
O veterinário Rodrigo Neca Ribeiro, afirma que Cascavel é referência com os tra-
balhos já colocados em prática para o bem-estar animal. “E tudo isso é feito com 

embasamento técnico da Sema e a gente está sempre buscando forma de melhorar 
o serviço para atingir o maior número de pessoas, porque muito embora a gente 

trabalhe com cães e gatos, trabalhamos com a saúde única, onde se envolve saúde 
animal, meio ambiente e saúde humana”, completou.

que para que o animal seja sub-
metido à castração, necessaria-
mente, tem que ter um responsá-
vel legal.  Contudo, nada impede 
que um cidadão se responsabilize 
por um animal de rua e faça o en-
caminhamento para cirurgia. Caso 
o animal passe por alguma inter-
corrência cirúrgica, será levado 
até uma das clínicas credenciadas 
do Município para atendimento.

CCI DO CASCAVEL VELHO
Neste ano, o Castramóvel pas-

sou pelos bairros Santa Cruz, Pau-
lo Godoy, Riviera e Periolo. No mês 
de novembro, até o próximo dia 10 
de dezembro, as castrações acon-
tecem no CCI do Cascavel Velho, 
atendendo de terça a sexta-feira 
em horário comercial.

Todas as cirurgias são gratui-
tas. Informações e agendamentos 
pelo telefone (45) 3902-1490.

Samucão: urgência 
e emergência animal

Instalado ainda no final de 2020, 
o Samucão tem atendimento 

voltado para animais que sofrem 
atropelamentos ou maus tratos. 
“O Município oferece todos os 

cuidados para os animais e após 
a alta será necessário contar com 

lares temporários para garantir 
o pronto restabelecimento 

deste ‘paciente’ e depois ser 
encaminhado para adoção 

responsável”, esclareceu o médico 
veterinário Rodrigo Neca Ribeiro.

O Samucão pode ser acionado pelo 
telefone 3902-14-90. Uma equipe 

especializada em bem estar animal, 
faz a triagem do caso e encaminha 
para as equipes que se deslocam 

até o endereço e prestam o 
atendimento gratuitamente para os 

pets que precisam de ajuda. 
O Samucão é composto por uma 

van e equipamentos de última 
geração que dão suporte à vida 
animal, como monitor, bombas 

de infusão e ventilador mecânico 
para garantir a vida dos animais 
até o encaminhamento para a 
clínica ou hospital veterinário. 
“Esta ambulância é equipada 
para atender todas as nossas 

necessidades”, disse o veterinário. 
A equipe de atendimento do 
Samucão é formada por um 

motorista, médicos veterinários, 
e enfermeiro com graduação em 

medicina veterinária. 
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 Empresas de bairros da região 
Oeste de Cascavel participam da 
campanha “Natal Premiado 2021” 
oficialmente lançada no último 
sábado no Ecopark com a chegada 
do Papai Noel. “Foi uma tarde de 
brincadeiras e de muita diversão”, 
diz a coordenadora do Núcleo, 
Regina Grasel Emmel.

Vinte e sete empresas já par-
ticipam da campanha e passam 
a distribuir cupons entre os seus 
clientes. Um cupom será entre-
gue a cada R$ 50 em compras. 
A finalidade, segundo Regina, é 
valorizar as empresas dos bairros 
que integram o Oeste da cidade de 
Cascavel, fidelizar e reconhecer os 
empresários que as prestigiam e 
contribuir para fortalecer as vendas 
neste fim de ano.

“Estamos muito otimistas com 
o resultado. União e trabalho con-
junto costumam dar muitos bons 
frutos”, observa o diretor do Pro-
grama Empreender da associação 
comercial, Thiago Munhois. Entre 
os prêmios sor teados estarão 
patinete elétrico, TV 50 polegadas, 

 Com o objetivo de facilitar a 
negociação de dívidas em atraso, 
o Município de Cascavel, por meio 
da Semdec (Secretaria de Desen-
volvimento Econômico), lançou a 
segunda edição da campanha Meu 
Nome Limpo. As negociações acon-
tecerão no Teatro Municipal Sefrin 
Filho, de 7 a 10 de dezembro das 
10h às 18h. De acordo com a Sem-
dec, há possibilidade de estender o 
horário de atendimento, nos dias 9 
e 10, até às 20h, dependendo da 
procura.

A campanha tem a parceria da 
Acic, Amic, Sindilojas e Procon. Os 
consumidores poderão buscar o 

Cascavel realiza nova edição da 
campanha “Meu Nome Limpo”

atendimento para consultar, gratui-
tamente, a situação cadastral do 
seu CPF e quitar dívidas pendentes.

Ainda sob os efeitos dos refle-
xos da pandemia na economia, 
muitas famílias perderam renda e 
acabaram não conseguindo hon-
rar os compromissos, mas agora 
poderão renegociar suas dívidas 
com desconto de, no mínimo, 50% 
de desconto nos juros. As empre-
sas, no entanto, poderão aumentar 
esse percentual, de acordo com 
suas políticas de crédito.

A primeira edição da campa-
nha Meu Nome Limpo foi lançada 
em julho pelo prefeito Leonaldo 

SECOM

Paranhos e foi encerrada com 
2.578 pessoas procurando para 
quitar suas dívidas. Desse total, 
mais de 70% acabaram pagando 
ou renegociando os débitos. 

Empresas do Núcleo Acic Oeste no “Natal Premiado”
ASSESSORIA

notebook, celular e vales-compra 
no valor de R$ 300 cada.

A entrega dos cupons aconte-
cerá até o dia 26 de dezembro nas 
lojas identificadas. O sorteio dos 
prêmios está agendado para o dia 
28 de dezembro, em frente à UPS 
do bairro Santa Cruz.

EXPECTATIVA
Dezembro chegou e com ele 

a data mais impor tante para o 
comércio: o Natal, que promete ser 
o melhor dos últimos sete anos. 
Segundo sondagem da Fecomér-
cio PR (Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná), 82,3% dos paranaen-
ses entrevistados pretendem 

presentear neste fim de ano. É o 
segundo maior percentual da série 
histórica da pesquisa, somente 
superado em 2014, quando 90,6% 
dos entrevistados manifestaram 
sua intenção de compras de pre-
sentes natalinos. Dos 17,7% dos 
entrevistados que não têm inten-
ção de presentear ou ainda não 
sabem, os principais motivos são 
problemas financeiros ou o desem-
prego, com 45,2%. O fator que mais 
influencia na decisão de compra do 
presente é a concessão de descon-
tos e promoções, com 42,9%. A 
qualidade do produto é listada em 
segundo lugar por 21,8% dos para-
naenses. Preço baixo também é 
importante para 19,4%. 
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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
Netuno retorna ao movimento normal e isso deve fortalecer a sua 
autoconfiança a partir deste mês. É um bom momento para encarar 
medos, dúvidas e inseguranças que há tempos incomodam você, avalie 
se precisa mudar e corte o mal pela raiz.

Você pode fazer uma boa parceria no início do dia. Também deve 
estimular a troca de ideias e ficar ligada (o) nas dicas dos colegas. 
Mas ainda de manhã, a Lua vai chegar à sua Casa 12 e você vai 
sentir uma vontade maior de se isolar. Vai se concentrar melhor se 
puder fugir de ambientes barulhentos e puder cumprir suas tarefas 
num cantinho mais tranquilo. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Trabalhar e ganhar dinheiro estão entre as suas prioridades nesta 
quarta-feira, Virgem. Fique ligada (o) às oportunidades, pois Júpiter 
é o astro da abundância e está enviando ótimas energias para a sua 
vida profissional.

Lua e Júpiter em harmonia prometem levantar seu astral e ajudarão 
você a encarar com otimismo e criatividade qualquer desafio que possa 
surgir no caminho. E você nem tem com o que se preocupar, pois o céu 
ainda anuncia uma fase bem favorável para o seu bolso.

A Lua em Escorpião realça os pontos fortes do seu signo, e vai se 
sentir ainda mais confiante e determinada (o) para batalhar pelos seus 
objetivos. O carinho da família também será revigorante para você, que 
irá sentir que pode contar com o apoio dos parentes. Mas controle suas 
reações e lembre-se: cada pessoa tem um ritmo diferente no trabalho.

Câncer 21/06 a 21/07
Quem trabalha em casa ou com parentes pode ter uma manhã bem 
lucrativa. Além de contar com a sorte, você também terá criatividade 
de sobra, seja para deixar o serviço mais fácil ou para encontrar novas 
formas de ganhar dinheiro. Explore a sua simpatia, especialmente se 
lida com crianças, jovens, comércio e atividades recreativas.

Lua e Júpiter estimulam as parcerias, por isso, procure unir-se aos 
colegas no trabalho para atingir metas em comum. Se surgir a ideia 
de fechar sociedade com amigos, pode se dar bem.  A Lua logo che-
gará à Casa 8, um sinal de que pode pintar uma grana inesperada. E 
com Netuno de volta ao movimento normal, você também terá ideias 
inspiradoras, inclusive para lucrar.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua na Casa 6 renova sua vitalidade e garante pique em dobro para 
você encarar o trabalho! Além de mostrar determinação e disciplina 
em dobro, você também vai mostrar disposição para aprender novas 
tarefas. E para arrasar ainda mais, tenho duas dicas de ouro: participe 
de treinamentos e ouça dicas dos colegas mais experientes.

Touro 21/04 a 20/05
Júpiter, planeta da abundância, está no ponto mais alto do seu Horóscopo 
e traz muita sorte para sua carreira. Aproveite para correr atrás do que quer 
e conquistar o sucesso! Ah, e pode contar com o apoio de uma mulher para 
conseguir algo desejado. Quem é ela e no que ela te ajuda?!

A Lua desperta o lado mais ambicioso do seu signo e você fará o 
que estiver ao seu alcance para se destacar no trabalho. É uma fase 
de realizações, por isso, lute com garra pelos seus objetivos. Júpiter 
renova seu otimismo e sua fé na vida, um sinal de que nada pode 
deter a sua empolgação!

 O desejo de conquistar o sucesso e melhorar de vida será um bom 
estímulo para você se dedicar ao trabalho e mostrar todo o seu poten-
cial no que faz. Júpiter na Casa 2 envia ótimos estímulos para as 
finanças, então, vigie as oportunidades de aumentar seus ganhos e 
controle o desejo de gastar.

As primeiras horas do dia serão muito positivas para você dialogar e 
acertar os ponteiros com alguém, seja a pessoa amada ou um parceiro 
de trabalho. Ainda de manhã, a Lua chega à Casa 4, e traz boas 
vibrações para a sua relação com a família.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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RHRANCOR
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DOUTRINAR
ANSAZIA
DECORADOR

MERASDEDE
NADREDEA
TOCOAV

HATHCLEO
ROSADARP

HIPOTENSÃO
AOARADOS
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plana

(?) Santana,
humorista
Guia de
cavalos

Quadril; cadeira
Prática que
economiza
energia

O exame
de cursos 
de idiomas

Ao (?) livre: 
a céu aberto

Prato
japonês

Quebrar
o osso 

Antecede
o "B"

Instruir;
ensinar

Vazio; 
sem miolo 

Cume;
pico

Fonte de
açúcar
Se (?): 

se puder

Onde atua
o juiz

Tributa em
excesso

Ressen-
timento
Apagado
(o brilho)

Atriz, filha
de Glória

Pires

(?) Gore,
político 
Em + a
(Contr.)

Casa (?),
sede do
governo

argentino

Sílaba de
"motor" 
Ósmio

(símbolo)

Enfeite
para os
cabelos

Antecede 
o "U"

Chapéu, 
em inglês

Puras;
simples

3/dan — hat. 5/meras — sushi. 10/hipotensão.
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A reportagem do jornal Hoje 
News recebeu uma denúncia de 
que um servidor da Guarda Muni-
cipal de Cascavel que estaria de 
atestado acabou se envolvendo em 
uma confusão em uma tabacaria no 
último dia 21 de novembro, quando 
teria realizado um disparo com a 
arma que pertence ao Município de 
Cascavel.

Segundo informações, o servidor 
estava de atestado, afastado do ser-
viço há mais de 30 dias para cuidar 
da esposa que está doente e estava 
realizando “bico” em uma tabacaria 
localizada na Avenida Brasil quando 
teria se envolvido na confusão com 
um grupo de pessoas. Durante a 
confusão, o GM teria agredido duas 
pessoas e quando o grupo teria 
tentado conter o homem, ele teria 
sacado a arma e realizado um dis-
paro para o alto.

Uma das vítimas chegou a regis-
trar um Boletim de Ocorrências da 
Polícia Civil, que está investigando 
o caso. A reportagem do Hoje News 
teve acesso ao documento. Segundo 
as informações que constam no 
BO, um grupo de amigos estava 
em frente ao estabelecimento, 

Investigação: GM de atestado 
dispara arma enquanto fazia “bico” 

quando o Guarda Municipal foi até 
eles pedindo para que saíssem do 
local. Os membros do grupo teriam 
alegado estar em via pública e que 
iriam continuar ali. Neste momento, 
o Guarda Municipal teria começado a 
xingar e agredir um dos membros do 
grupo, então a namorada do rapaz 
que estava sendo agredido, entrou 
na frente e também foi agredida com 
um tapa na cabeça e um chute na 
barriga. Outro indivíduo estava fil-
mando a ação e quando o GM per-
cebeu, o empurrou. Os envolvidos 
juntamente com amigos ainda teriam 
tentado conter o GM, momento em 
que ele sacou de uma arma de fogo 
e efetuou um disparo para o alto. 

NA CORREGEDORIA
A denúncia também chegou à 

Comissão de Segurança Pública e 
Trânsito da Câmara de Cascavel, que 
encaminhou um ofício à Corregedoria 
da Guarda Municipal para apurar a 
situação. Segundo Antonio Volmei 
dos Santos, secretário municipal 
de Política Sobre Drogas e Proteção 
à Comunidade, a Corregedoria da 
Guarda já ouviu as partes envolvi-
das. O secretário afirmou que os 

servidores da GM são orientados a 
não utilizarem a arma do Município 
fora do serviço.

O servidor acusado alega que rea-
lizou o disparo com uma arma parti-
cular e não com a arma disponibili-
zada pelo Município. A Corregedoria 
da GM instaurou um procedimento 
administrativo para apurar a conduta 
do profissional. 

Ainda, de acordo com Volmei, a 
arma que o Guarda Municipal utili-
zava em serviço e também os proje-
teis foram recolhidos. Contudo, foi 
verificado que três projeteis haviam 
sido disparados e que não houve 
apresentação de justificativa para os 
disparos, situação essa que também 
será apurada pela Corregedoria.

LEI PROÍBE USO DE ARMA
A Câmara de Cascavel aprovou 

no dia 4 de novembro uma lei que 
proíbe que servidores ocupantes do 
cargo de Guarda Municipal portem 
armas de fogo pertencente ao patri-
mônio público quando não estiverem 
em serviço, no desempenho das 
funções, contudo, a nova lei ainda 
não foi sancionada pelo prefeito Leo-
naldo Paranhos.  
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VOCÊ PERGUNTA, 
O GOVERNO DO ESTADO RESPONDE.

Não, nenhuma taxa será cobrada para 
os usuários que passarem nas praças de 
pedágio no estado do Paraná. A partir da 
nova concessão, as tarifas serão muito 
mais baixas que as atuais.

PRECISO PAGAR 
ALGUMA TAXA PARA 
USAR A RODOVIA?

COMO VAI FICAR 
O ATENDIMENTO 
AO USUÁRIO?

E A MANUTENÇÃO 
DAS RODOVIAS 
VAI ACONTECER?

EM CASO DE 
ACIDENTE OU 
EMERGÊNCIA 
MÉDICA, PARA 
QUEM DEVO LIGAR?

Interrupções na pista: 190 - Polícia Militar. 
Acidentes com vítimas: 
193 - Corpo de Bombeiros e SIATE.
Problemas na pista em rodovias federais:
191 - Polícia Rodoviária Federal. 
Problemas na pista em rodovias estaduais:
198 - Polícia Rodoviária Estadual.

Sim, as estradas vão continuar recebendo 
a manutenção necessária, com a ajuda do 
Departamento de Estradas de Rodagem 
do Paraná, nas rodovias estaduais; e do 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes, nas federais.

Ao transitar pelas praças de pedágio, os 
veículosnão vão mais passar pelas cancelas 
das pistas centrais e sim pelas suas laterais. 
As pistas centrais, onde fi cam as cabines, 
terão o tráfego bloqueado em ambos os 
sentidos.

Serviços como guincho e atendimento 
médico vão ser disponibilizados pelo 
Governo do Estado. 

E COMO FICA O 
FLUXO DO TRÁFEGO 
DE VEÍCULOS NAS 
PRAÇAS DE PEDÁGIO?

Chegou o momento aguardado há 24 anos. 
Resultado de um governo mais próximo, que acompanha 
o ritmo dos paranaenses: ágil, inovador e dinâmico.

PARANÁ, TERRA DE GENTE QUE TRABALHA.
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Magnus supera Foz Cataratas e vai à final 
O Magnus Sorocaba está mais uma vez na final da Liga Nacional de Futsal (LNF). 
A equipe paulista derrotou o Foz Cataratas por 5 a 1 na Arena Sorocaba (SP), na 

noite de segunda (29) e decidirá o título pela quinta vez em oito anos de existên-
cia, sendo a terceira seguida. Na partida de ida, em Foz do Iguaçu (PR), há oito 

dias, os times empataram por 1 a 1.
O adversário do Cachorrão será outro paranaense, o Cascavel, estreante em 

finais. No último domingo (26), a Serpente Tricolor eliminou o Carlos Barbosa na 
prorrogação ao vencer por 1 a 0, após ser derrotado por 4 a 1 no tempo normal. 

O Magnus se classificou à final com dez vitórias, cinco empates, três derrotas 
e índice técnico (média de pontos por jogo) de 1,95. O Cascavel fez a melhor 

campanha ao longo do campeonato: 13 vitórias, quatro empates, três derrotas e 
2,15 de índice técnico. Os paranaenses terão a vantagem do mando de campo na 

partida de volta da final. Os dias e horários ainda serão anunciados pela LNF. O 
jogo de ida será no dia 12 e o de volta, em Cascavel, no dia 19.

 Marquinhos Xavier, treinador 
da Seleção Brasileira de Futsal 
não mediu palavras para elogiar 
o desempenho da Serpente Tri-
color durante esta temporada. O 
técnico afirmou que acompanha 
a evolução da equipe Tricolor e 
que os resultados deste ano não 
surpreendem.  “Não tenho dúvida 
nenhuma em dizer que o Cascavel 
é o time que está jogando melhor 
a Liga Nacional. Conseguiu seus 
resultados através de um jogo 
muito bem estruturado. Dá pra ver 
que a equipe é muito bem treinada. 
É merecida toda esta campanha”, 
enfatizou Xavier. 

O comandante da Seleção tam-
bém rasgou elogios para o técnico 
do Cascavel Futsal, Cassiano Klein.  
“Ele demonstrou confiar naquilo 
que acredita. O Cassiano teve algu-
mas dificuldades no começo, preci-
sou de tempo, mas nunca desistiu 
de botar em prática as convicções 
dele. Ele soube ter paciência, per-
sistência e envolver o grupo de 
atletas para comprar uma ideia, 
que está dando certo. O Cassiano 
é um dos grandes treinadores que 
temos no Brasil”, afirmou. 

Sobre o desempenho dos joga-
dores da Serpente, Marquinhos fez 
questão de ressaltar a força cole-
tiva do time, mas não escondeu 
a admiração que tem pelo o que 
o artilheiro da Liga Nacional, com 
17 gols marcados, Roni produziu 
nesta temporada.  “O Cascavel é 
um conjunto, e o Roni está aprovei-
tando muito bem esse momento 
fazendo muitos gols. Estamos de 
olhos bem atentos e o torcedor tá 
sempre me lembrando nas redes 
sociais, pedindo a convocação dele 
e tenho certeza que ele ainda terá 

“É o melhor time da Liga”, diz 
técnico da Seleção Brasileira

a oportunidade de vestir a camisa 
amarela da Seleção Brasileira”, 
ressaltou o treinador da Seleção. 

Campeão da Liga e tri da Liber-
tadores com a equipe de Carlos 
Barbosa, ele fez questão de para-
benizar todos que fazem par te 
deste projeto. “É uma satisfação 
ver o Cascavel chegar até aqui. 

ASSESSORIA

XAVIER acompanhou as duas semifinais da LNF

Tenho certeza que este time ainda 
pode fazer muito mais, porque 
assinou, com os resultados que 
conquistou, a chancela de ser uma 
grande equipe nacional. Parabéns 
pra torcida, jogadores, para a dire-
toria e todos que acreditam e fazem 
do Cascavel ser hoje uma referência 
no futsal brasileiro”, garantiu.  
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 Pelo menos sete jogadores do 
Grêmio foram formalmente infor-
mados na segunda-feira (29) que 
não fazem mais parte dos planos 
do tricolor já nesta temporada. Eles 
foram informados que não irão nem 
participar dos treinos no restante 
da temporada e, por isso, ganha-
ram férias. Léo Pereira, Léo Gomes, 
Luiz Fernando, Everton Cardoso, Gui-
lherme Guedes, Jean Pyerre e Paulo 
Miranda deixaram o time.

Da lista, quem vinha sendo apro-
veitado pelo Grêmio era somente 
Jean Pyerre. No entanto, o atleta 
não dispunha de grande empenho 
dentro de campo. Por isso, o trico-
lor julgou melhor deixá-lo de fora 
do restante da temporada. Fal-
tam apenas 3 jogos para o Imor-
tal completar a temporada, sendo 

confrontos contra São Paulo, Corin-
thians e Atlético-MG. Partidas onde 
o clube irá definir sua permanência 
na Série A.

Os demais jogadores não 
vinham sendo utilizados por Vag-
ner Mancini. Por isso, não é muito 
surpreendente a informação. Com 
isso o tricolor mandou um recado 
que não irá comprar Léo Pereira. 
Dessa forma, ele deve voltar ao 
Ituano e ser adquirido pelo Athle-
tico Paranaense, que demonstrou 
interesse pelo atleta.

Everton possui um salário de R$ 
500 mil e um contrato que vai até 
o fim de 2022. Certamente, esse 
será o jogador mais complicado 
para o Grêmio achar um destino, 
já que seu salário é bem alto e res-
cindi-lo aumenta o prejuízo. 

 O título da Libertadores con-
quista do Palmeira no último 
sábado determinou a queda de 
Rento Gaúcho, confirmada pela 
diretoria do Flamengo no início da 
semana. Ontem, o Urubu enfrentou 
o Ceará, com o interino Mauricio 
Souza. Agora a dúvida que fica no 
Flamengo é em relação ao nome 
do próximo treinador, que deverá 
ser um estrangeiro, com nomes do 
argentino Marcelo Gallardo e dos 
portugueses André Vilas-Boas e 
Carlos Carvalhal citados entre os 
possíveis candidatos.

Segundo o jornalista Germán 
García Grova, do canal TyC Sports, 
Marcelo Gallardo, o preferido do 
Flamengo, está de saída do River 
Plate. Contudo, a definição seja 
ela qual for, não será anunciada o 
até o próximo dia 4, quando ocor-
rerão as eleições presidenciais no 
clube carioca. A tendência, porém, 

Sem Renato Gaucho, Urubu
pensa em professor ‘de fora’

é que Rodolfo Landim seja reeleito.
Campeão argentino com o River 

Plate nos últimos dias, Gallardo 
não garantiu que permanecerá 
nos Millonarios para 2022. Para a 
imprensa local, o ciclo do treinador 
está cada vez mais perto do fim. 
‘Muñeco’ teria como desejo novos 
desafios para a carreira. Ele, inclu-
sive, é alvo da Seleção do Uruguai.

Contudo, contratar Gallardo não 
será tarefa das mais fáceis para 
nenhum clube sul-americano. Além 
das questões financeiras, já que 
é o mais bem pago do continente 
(cerca de R$ 2 milhões por mês) 
há um aspecto ainda mais impor-
tante que ele não abre mão.

Segundo informações do jorna-
lista Jorge Nicola, apenas um pro-
jeto robusto e longo poderia fazer 
Gallardo mudar de ares. “Ele será 
seduzido por um projeto de três 
anos de contrato. Além de técnico, 
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Perda da degola, Grêmio inicia dispensas

quer ser o manager, uma espécie 
de dono do clube. Autonomia para 
mandar nas categorias de base, 
futebol profissional, contratação 
de jogadores”, disse Nicola. 
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