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Solidariedade contra o fogo
Pelo menos 14 moradias foram destruídas pelo fogo na 
noite de segunda-feira (22), em uma área de invasão no 

final da Rua Brilhante, no Bairro Esmeralda, em Cascavel. 
O incêndio se espalhou com força e velocidade, situação 
muito semelhante ao fato registrado em julho de 2020, 

em uma área no Bairro Interlagos, quando dez casas foram 
destruídas. As famílias foram socorridas pela Prefeitura 

de Cascavel e abrigadas emergencialmente no Ginásio do 
Creas, no Coqueiral. A partir de hoje a população pode 

encaminhar doações no São Comunitário do Paulo Godoy 
para ajudar as famílias na reconstrução das suas vidas.
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 O pedido de autorização da Prefeitura de Cascavel para contratar empréstimo junto 
a Caixa Econômica Federal no valor de até RS 80 milhões, foi aprovado com certa 

“facilidade” pelos vereadores, em segunda votação, ontem (23). Apesar da discussão  
um pouco mais longa, a autorização foi aprovada apenas com votos contrários dos 

vereadores Dr. Lauri e Edson Souza. l Pág. 3

Com nova autorização, Prefeitura 
tem “crédito” de R$ 159 milhões
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Cascavel leva programação 
do Natal da Vida 2021 para 
comunidades da área rural

Desafio da Educação Infantil 
continua sendo diminuir fila 
de espera por vaga em Cmei

Com vitória de 4 a 2, Cascavel 
Futsal sai na frente na histórica 
semifinal do Nacional
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 PREVISÃO DO TEMPO
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O papel dos rituais na redução do estresse e 
melhoria do desempenho na vida diária
Onde você lê “ritual”, tente substituir por ações e comportamen-

tos coordenados de caráter ordinal e sequencial. Todos nós temos 
um ritual, certo? Provavelmente você segue uma determinada 
ordem para vestir as meias e os sapatos (meia-sapato-meia-sapato 
ou meia-meia-sapato-sapato?) para começar a cozinhar, para lavar 
a louça, para estudar para uma prova e para tantas outras coisas. 

É verdade que muitos desses rituais não têm uma finalidade 
real, mas algumas de nossas “manias” que parecem despretensio-
sas, podem surpreendentemente melhorar o nosso desempenho 
em atividades que exijam concentração e foco. 

Pense aí: antes de começar a trabalhar ou estudar, é bem 
provável que você tenha o seu próprio ritual. Tomar um café pas-
sado, organizar a sala e o ambiente de trabalho (no caso do home 
office), colocar uma playlist escolhida para o momento, assistir 
alguns minutos ao jornal da manhã, ver o clima para o dia e etc. 
Ainda que esses comportamentos não tenham um propósito ins-
trumental direto, eles ajudam a colocar o seu mundo em ordem.  
A ciência comprovou isso. Atletas de alto desempenho costumam 
praticar rituais antes de grandes competições, e isso não serve para 
“dar sorte” a eles, mas os ajudam a melhorar sua execução e dimi-
nuir sua ansiedade e estresse. Rituais pré-desempenho envolvem 
funções cognitivas (processos mentais) e comportamentais que 
ajudam a regular nossa organização mental, excitação emocional, 
além de proporcionar maior concentração e favorecer um estado 
“homeostático” (equilibrado) psicológico e fisiológico. 

E não serve somente para os esportes, a prática de rituais 
ajuda a melhorar o desempenho - na vida pessoal e na carreira 
das pessoas - em determinadas tarefas que se propõem a cumprir. 
Eles são uma forma de sinalizar para nós mesmos que estamos nos 
preparando para fazer algo importante. Resumindo, os rituais pré-
-desempenho são uma forma eficaz de diminuir o nosso estresse 
e de nos concentrarmos menos em como estamos nos sentindo e 
mais naquilo que realmente precisamos fazer. 

*Ana Carolina Peuker é psicóloga e CEO da Bee Touch

“Ninguém consegue ser 
feliz se tiver faltando 
comida na geladeira, 

se não tem acesso à luz 
elétrica e à água potável, para 

refrigerar esse alimento ou 
tomar um banho quente”

“O Paraná 
Solidário abrange 

diversas áreas, 
desde a energia 

elétrica até a segu-
rança alimentar”

‘‘
‘‘

Ratinho Junior
Governador do Paraná
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Palavras cruzadas

Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos no seu 
caminho envolvendo dinheiro e talvez tenha até que 
cortar algumas coisas da sua lista de desejos. Se 
pintar a vontade de fazer compras por impulso, não 
vá estourar o orçamento. Ainda bem que a Lua entra 
em Leão e ressalta seu jeito falante e comunicativo 
deixam o astral mais leve.

No trabalho, você precisa ter cautela para não 
se sobrecarregar, nem deixar as obrigações pela 
metade. Criatividade e muito foco serão fun-
damentais para ter sucesso em tudo o que fizer 
hoje, especialmente no trabalho. Talvez a saúde 
precise de cuidados extras, por isso, nada de bai-
xar a guarda nem de ignorar aqueles sinais que o 
corpo envia. 

Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, uma 
certa tensão pode se refletir no contato com os 
amigos. Melhor ficar longe das redes sociais pela 
manhã só para ter certeza de que não vai embarcar 
em uma treta sem pensar nas consequências, ok? 

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que está 
acontecendo ao seu redor e fazer um esforço para 
se entender com todo mundo. Buscar um acordo e 
ceder em alguns pontos será a melhor maneira de 
garantir a cooperação dos outros no trabalho. Pena 
que é mais fácil dizer do que fazer, né?

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela 
manhã, então mantenha a atenção no que precisa 
ser feito e faça um sacrifício, se for necessário, 
para botar tudo em ordem. A boa notícia é que as 
parcerias contam com o apoio dos astros à tarde, 
garantindo que o seu fardo fique mais leve se for 
dividido com outra pessoa. 

Na vida pessoal, a convivência com os amigos pode 
ficar um pouco tumultuada logo cedo. Fique longe das 
redes sociais para não transformar algo pequeno em 
um problema gigante, tá? Depois, com a entrada da 
Lua em Leão, vai dar um show na hora de cuidar de 
alguns assuntos práticos que vinha adiando.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 24 de Novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Virgem. 
Seu relacionamento doméstico e familiar não é dos melhores, a não ser que convivam com 
pessoas com as quais tenham grande afinidade, ou de signo afins. Seu número principal é 
o 33, formado de Júpiter em dobro, símbolo de cultura, ensino, educação, conhecimento e 
sabedoria. A soma dá o 6, de Vênus, astro da beleza, das artes, da bondade, da omissão, da 
beleza física e da estética, do amor e do casamento.

Horóscopo nascido em 24 de novembro

Aproveite a manhã para fazer contatos importan-
tes, especialmente se trabalha com vendas ou 
precisa lidar diretamente com pessoas que estão 
longe. Só tenha cuidado com alguns mal-enten-
didos pelo caminho, conversas paralelas, fofocas 
com os colegas ou aquela espiadinha nas redes 
sociais durante o expediente podem acabar com a 
sua produtividade.

Você pode começar a quarta com alguns pepinos 
para resolver na parte da manhã, mas faça um 
esforço para focar no que importa e não se irritar 
com os outros. Aproveite as boas energias da Lua 
para lidar melhor com dinheiro pode até identificar 
uma oportunidade única de encher o bolso. 

A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda nessa 
madrugada pode causar problemas nas comunica-
ções, além de atrapalhar na hora de manter o foco 
no que você precisa fazer. Na dúvida, aja com cui-
dado e tenha calma antes de expressar suas ideias.

Logo cedo, a relação com a família pode ficar 
um pouco tensa, portanto, vigie suas atitudes e 
palavras. Mas o astral logo melhora e não pre-
cisa se preocupar demais, ok? No trabalho, será 
preciso foco, fé e café pra dar conta das suas 
responsabilidades.

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa 
vontade para evitar uma briga em casa. Mas, depois 
do almoço, a Lua se muda para Leão e traz um 
novo pique, inclusive no trabalho. E a entrada de 
Mercúrio em Sagitário favorece conversas, novos 
contatos, anima as redes sociais...

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção 
redobrada logo cedo. Tanto a falta de grana, quanto 
o excesso de gastos, pode dar início a alguns 
desentendimentos ou colocar sua conta bancária 
no vermelho, por isso, vá com calma.

Loterias
Megasena
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chinesa

Código 
da pilha
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Presa
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Otto (?)
Resende,
escritor
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praticada
em aca-
demias

Aquele que
embeleza
ambientes

Julieta, em
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Romeu
(Lit.)

Material
do interior
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lheta

Artigo
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"(?) ma-
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Erva, em
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Angenor de
Oliveira:
o Cartola 

3/aaa — caá — car — rom. 4/cosa — toga. 7/bigorna.
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K M C
A V I L T A N T E O
R T G L U T E N

A L B I N O R S S
P S T R A N S E

P O RS C H E N E A L
P O I D O H
P A N D E M O N I O

T E N S O R T N D
F R I O V E A V O

M R A N O M I A
B A I T A E X P O R

P S E U D O L T
T O MO T O B A L I

D A O R T A I C
E S T E R E O T I P O

Amontoa-
do; porção

Código de
"Holanda"
no endere-
ço da web

(?)
Luciani: o
papa João

Paulo I

Forma da
régua do
arquiteto

Proteína do
trigo que
pode cau-
sar alergia

Letra que
indica o
infinitivo
verbal

Marca
alemã de

carros
esportivos

Estado
de

inspiração

Shaquille
O'(?), ex-
jogador 
da NBA

Atribuição
de alma a 
fenômenos
naturais

Diz-se de
caminho 

intransitá-
vel

Perda dos
valores na
sociedade
(Sociol.)

Palavra
aposta ao
valor da
fração

O "pai"
de um

romance
(Lit.)

"Falso",
em "pseu-
dônimo"

Morcego,
em inglês

Lábio, 
em inglês

"(?) breve",
forma de

despedida

Região da
Indonésia
que atrai
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Divisão edi-
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Maior
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(?)-doce, planta cujo
chá é indicado para
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Letra que identifica 
o rei no baralho

Cada parte de um
processo judicial

Apresentar
Gustave

(?), ilustra-
dor francês

1.001, em
romanos
Relativo 
a bronze

Nathália
Dill, atriz
brasileira
Espaçosa

Músculo
como o 

do palato
(Anat.)

Mistura
confusa de

pessoas
(fig.)

Última
ópera de
Puccini

Órgão composto por oito nações,
desenvolve políticas

para o polo Norte
E, em francês

2/et. 3/bat — lip. 6/anomia. 8/turandot. 13/litisconsorte.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A Câmara de Cascavel 
aprovou em segunda votação 
durante a sessão ordinária 
de ontem (23), o Projeto de 
Lei nº 142/21, que autoriza 
a prefeitura a contratar uma 
operação de crédito com 
a Caixa Econômica Fede-
ral no valor de até RS 80 
milhões. Esse é o segundo 
empréstimo milionário que a 
Câmara de Cascavel autoriza 
o Poder Executivo a realizar 
em 2021. As duas opera-
ções de autorização somam 
R$ 159 milhões.

Em que pese o montante 
autorizado ser de R$ 159 
milhões, a prefeitura infor-
mou que não deverá ultra-
passar o total de até R$ 80 
milhões do rol de obras pre-
vistos no Programa Avança 
Mais Cascavel em contra-
tações somadas às duas 
operações.

O primeiro financiamento 
autorizado pelo executivo 
foi em outubro deste ano. 
Na oportunidade, a Câmara 
votou o Projeto de Lei n° 
112/21 e autorizou o Execu-
tivo a contratar uma opera-
ção de crédito com a Agência 
de Fomento do Paraná S.A. 
no valor limite de R$ 79 
milhões. Os recursos seriam 
destinados para a aplicação 
no Programa Avança Mais 
2021-2024.  Na autorização 
aprovada ontem, o finan-
ciamento será utilizado em 
ações de infraestrutura, 
urbanismo e na aquisição de 
equipamentos ou máquinas.

De acordo com a pre-
feitura, os investimentos 
em obras de infraestrutura 
e urbanismo se justificam 
pela necessidade de manu-
tenção da malha viária exis-
tente, tanto urbana quanto 
rural, e ampliação dos espa-
ços públicos adequados e 
acessíveis, como parques, 

praças e calçadões. Como 
garantia da operação de 
crédito, o Poder Executivo 
Municipal fica autorizado 
a ceder a Caixa Econômica 
Federal às receitas do FPM 
(Fundo de Par ticipação  
dos Municípios).

A Prefeitura justificou no 
projeto que é preciso consi-
derar que no ano de 2022 
os prazos para contratação 
e início de execução de 
obras são restritos devido 
à legislação eleitoral, que 
as regras de operacionali-
zação de cada instituição 
diferem e podem ser mais 
acessíveis, conforme o tipo 
da obra ou aquisição.

FONPLATA
Também em outubro 

deste ano a Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado aprovou uma pro-
posta do Poder Executivo que 
autoriza a prefeitura de Cas-
cavel a contratar um emprés-
timo de U$ 27,5 milhões 
com o Fonplata (Fundo Finan-
ceiro para o Desenvolvimento 
da Bacia do Prata). 

Di ferente dos dois 
empréstimos aprovados pela 
Câmara de Cascavel, esse 
empréstimo é em dólar e 
não em real. O dinheiro será 
utilizado para financiar o pro-
grama de desenvolvimento 
do município.

Na oportunidade, o Minis-
tério da Economia concordou 
com a operação e declarou 
que o município de Cas-
cavel não possuía débitos 
em atraso ou pendências 
com a União, estando na 
categoria “A” no ranking de 
capacidade de pagamento, 
da Secretaria do Tesouro 
Nacional. O empréstimo será 
feito com garantia da União, 
e Cascavel terá que oferecer  
contra garantias.

Damares em 
Cascavel
A ministra da Mulher, 
Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
estará em Cascavel nesta 
sexta-feira (26), como 
convidada especial do 
evento “Adamop por 
Elas”, uma iniciativa da 
Adamop, em conjunto com 
a Prefeitura de Cascavel. 
O objetivo do evento, que 
será realizado a partir das 
9h, no Teatro Municipal 
Sefrin Filho, é discutir 
um tema polêmico: o 
combate à violência contra 
as mulheres, bem como 
abordar várias temáticas 
do universo feminino.

Casa Própria
O prefeito Leonaldo 
Paranhos e o governador 
Ratinho Junior assinaram 
ontem (23) a liberação de 
R$ 8,5 milhões que irão 
beneficiar famílias com 
renda de até três salários 
mínimos com subsídio para 
a entrada da casa própria. O 
Programa Casa Fácil libera 
valor de até R$ 15 mil e, com 
isso, possibilita o acesso ao 
financiamento da moradia 

Eleições OAB
Os mais de dois mil advogados da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) Subseção Cascavel vão às urnas na próxima quinta-
feira (25) para escolher o novo presidente da entidade. Neste 

ano, o pleito reúne quatro chapas e contará com os candidatos: 
Ismael Kalil com a chapa “OAB de Respeito”; Rui Fonseca, da 

“XI de Agosto”; Marroquis Borgo Freire, com a “Renova OAB”, e 
Alex Gallio, da chapa “OAB para Todos”.

Extensão Av. Brasil
As obras da extensão da Avenida Brasil até a BR163, 

no Contorno Oeste ganhou uma nova frente de 
trabalho ontem (23). As maquinas começaram a 

realizar os serviços no entroncamento da Avenida 
Brasil e da Avenida Tito Muffato. Ao todo, a obra prevê 

4,7 quilômetros de extensão da Avenida Brasil até o 
Contorno Oeste. Paralelo, outra frente de trabalho realiza 

as obras de duplicação no Contorno.

para os cascavelenses.

565 famílias
A estimativa é que nesta 
etapa, 565 famílias sejam 
beneficiadas com a aquisição 
da casa própria. Podem 
pleitear o desconto famílias 
com renda mensal de até três 
salários mínimos que não 
possuam casa própria e não 
tenham sido beneficiadas por 
outros projetos habitacionais. 
Para os interessados em 
receber o benefício, as 
inscrições devem ser feitas 
no site cohapar.pr.gov.
br/cadastro, por meio do 
preenchimento de uma ficha.

Assembleia
A Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados 
de Cascavel (APAC) realiza no 
próximo dia 30 de novembro 
a Assembleia Geral Ordinária. 
Na pauta, a prestação 
de Contas referente ao 
exercício de 2019 e 2020 
e também a eleição da 
nova Diretoria Executiva, 
Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal. O encontro 
será na sede do Conselho da 
Comunidade, na Rua Afonso 
Pena, 2831, Country. 

Câmara já autorizou 
Prefeitura a emprestar 

mais de R$ 159 mi
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Emoção marca abertura do 
Natal da Vida no interior

Chegada do Papai Noel, música, 
apresentações artísticas e o acen-
dimento de luzes marcou a aber-
tura do Natal da Vida no interior de 
Cascavel. No sábado (20), o dis-
trito de Juvinópolis foi o primeiro 
a receber o Bom Velhinho que era 
aguardado com muita expectativa 
pela população, principalmente às 
crianças. O prefeito Leonaldo Para-
nhos disse que o Natal tem que ser 
para todos por celebrar a vida. “A 
presença do Papai Noel, o gesto de 
amor, o reconhecimento. Nós que-
remos que acidade toda, desde a 
Avenida Brasil, até as divisas com 
outros municípios, onde existir um 
morador, um cascavelense, possa 
comemorar a vida”, enfatizou.

A secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Hivonete Piccoli, salien-
tou que o Natal da Vida vai chegar 
a todos os distritos. “Começamos 
essa ação por Juvinópolis e vamos 
ter a experiência, ao longo das 
semanas, de levar o Papai Noel 
para todos os nossos distritos. É o 
Natal da Vida proporcionando uma 
experiência singular para todas as 
famílias, às crianças em especial”. 

RIO DO SALTO 
Na noite de domingo (21), a pro-

gramação do Natal chegou ao dis-
trito de Rio do Salto, levando ale-
gria e aflorando o espírito natalino 
em adultos e crianças que lotaram 
a praça, em frente à igreja, para 
receber o Bom Velhinho. Além da 
chegada do Papai Noel, no local 
aconteceram apresentações cul-
turais com músicas natalinas e, 
também, de outros estilos.

Morador do distrito, João Amaral 
foi acompanhar a chegada do Papai 

Noel e ressaltou a importância de 
ver, novamente, as crianças e a 
população reunidas. 

“Depois dessa pandemia que 
aconteceu, é bom ver a criançada 
se reunir, coisa que a gente não 
via há muito tempo. Quem sabe 
era isso que precisava para as 
pessoas chegarem mais per to 
uma do outra, porque havia muita 
arrogância, maldade mesmo. Acho 
que essa pandemia foi bom para o 
povo se aproximar mais. É bom ver 
o povo na praça à noite”, afirma.

 

SECOM
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Dia do Rio: Mananciais de Cascavel 
recebem mais sete novos mil peixes

A Sanepar, o Grupo Amigos dos 
Rios e a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Cascavel fazem 
o repovoamento dos rios Cascavel 
e Saltinho nesta quarta-feira (24), 
Dia do Rio. As ações comemorati-
vas preveem o lançamento de sete 
mil peixes das espécies jundiá e 
lambari, nativas da bacia do Rio 
Iguaçu, da qual fazem parte os rios 
que abastecem Cascavel. São pei-
xes de tamanho juvenil, o que favo-
rece a sobrevida e o crescimento 
no ambiente aquático. 

O lançamento dos peixes está 
marcado para as 9h, na Rua Cesá-
rio Balzac, no Jardim Maria Luiza, 
em um dos braços do Rio Cascavel. 

Comunidade de Pinhalzinho comemora entrega de poço artesiano
A Secretaria de Agricultura de 

Cascavel entregou no último fim 
de semana para a comunidade 
de Pinhalzinho, no distrito do Rio 
do Salto, um poço artesiano com 
pouco mais de 100 metros de pro-
fundidade. “Este ano tivemos a maior 
crise hídrica da história do Estado nos 
últimos 80 anos e estamos muito 
felizes por estar entregando a esta 
comunidade este poço que vai aten-
der 25 famílias”, disse o secretário 

REPOVOAMENTO aumenta a biodiversidade e 
melhorar a qualidade ambiental dos rios

SANEPAR

Na sequência, os peixes serão 
colocados também no Rio Cas-
cavel, na Estrada São Braz. Em 
seguida, será feito o repovoa-
mento no Rio Saltinho, a par tir 
da ponte do rio localizada na 
comunidade de Jangada Taborda. 
O encerramento da ação será na 
cachoeira do Rio Saltinho.

Além do ato simbólico de cuidar 
dos rios da cidade em comemora-
ção à data, o evento tem por fina-
lidade aumentar a biodiversidade 
e melhorar a qualidade ambiental 
dos rios que abastecem a cidade. 
No último dia 13, três mil peixes 
juvenis das mesmas espécies 
foram colocados nas águas do Rio 

São José, que atualmente é o prin-
cipal manancial de Cascavel.

de Agricultura Renato Segalla, que 
acompanhou a perfuração.

O presidente da comunidade do 
Pinhalzinho, Moisés Zanotto, desta-
cou os benefícios que a obra vai tra-
zer para todos os moradores. “Antes, 
quando secava nossos reservató-
rios, a gente precisava ir buscar água 
longe, muitas vezes em outras comu-
nidades. Agora tudo ficou mais fácil, 
[...] porque agora não teremos mais 
falta de água para nossas criações 

e famílias”, afirmou.
A Secretaria de Agricultura tem 

projeto de licitação para perfuração 
de 10 poços e mais duas unidades 
que foram perfuradas com dispensa 
de licitação. “Estamos avaliando 
todas as demandas levantadas 
pelas comunidades rurais e todos 
os pedidos serão analisados. Vamos 
atender aquelas com maior dificul-
dade de abastecimento e popula-
ção”, explicou Segalla.
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Fé e contato com a natureza: Terra do 
Sol reuniu 24 peregrinos em Cascavel
Foram 40 quilômetros de con-

tato com a natureza e renovação 
de fé. A peregrinação Caminho 
Terra do Sol de 2021 contou com 
24 participantes que, por conta da 
pandemia, fizeram trajeto reduzido 
e com todas as medidas de segu-
rança necessárias. Os peregrinos 
saíram, no sábado (20), do campus 
da Unioeste (Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná) de Cascavel 
e seguiram até o distrito de Rio do 
Salto, num trajeto que deixou os 
participantes em estado de graça. 

“Eu participo de maratonas e, 
por conta da corrida, achei o tra-
jeto bem tranquilo, fui um dos pri-
meiros a chegar e não foi muito 
cansativo. Mas, a experiência é 
totalmente diferente. Ficamos em 
estado de graça, contemplamos a 
natureza, com certeza vou aderir 
nos próximos anos”, comenta Cláu-
dio Rodrigues, que participou pela 
primeira vez da peregrinação que 
é tradicional no Oeste do Paraná.

O voluntário José Luiz Roman já 
participou outras vezes da cami-
nhada, mas esta foi a primeira 
como voluntário do evento. O apoio 
com uma caminhonete que levava 
frutas e água aos participantes 
foi essencial para que todos os 
peregrinos conseguissem concluir 
o trajeto. “Fizemos um acompa-
nhamento muito interessante dos 

participantes, distribuímos muita 
água em todo o trajeto, paramos 
em vários pontos. Com certeza foi 
uma experiência que valeu muito a 
pena”, afirma.

O evento é organizado pela 
Amic PR (Associação das Micro e 
Pequenas Empresas do Paraná), 
que planeja novidades para o pró-
ximo ano. “Teremos uma novidade 
para peregrinos. Na semana de 
Carnaval de 2022, queremos 
organizar um trajeto menor para 
quem está iniciando. Um novo 
formato, com menos quilômetros 
de caminhada, para que as pes-
soas possam sentir o gostinho de 
como é a peregrinação completa, 
tradicional, de 110 quilômetros”, 
adianta a gestora de eventos da 
AMIC PR, Dulce Ragazzon.

O CAMINHO 
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, reali-
zadas anualmente em maio e em 
novembro. A caminhada propor-
ciona aventura e profunda conexão 
com a natureza dos peregrinos.

O projeto Caminho Terra do Sol 
foi inspirado no famoso percurso 
de Santiago de Compostela, na 
Espanha, uma tradicional e milenar 
rota de peregrinação.

Último Café com Negócios de 2021 na quinta-feira
Empreendedores terão, neste 

mês, a última opor tunidade de 
formar uma rede de networking, 
divulgando empresas, serviços e 
produtos para outros empresá-
rios. A última edição do Café com 
Negócios de 2021 será nesta 
quinta-feira (25), às 15h45, na 
Casa do Empreendedor, sede 

ASSESSORIA

da Amic PR (Associação das 
Micro e Pequenas Empresas do 
Paraná), na Rua Maranhão, 92, 
per to do Ginásio de Espor tes 
Ciro Nardi. 

“Essa é uma opor tunidade 
única para que os empresários 
possam divulgar sua empresa e 
seus produtos, aumentando a 

rede de contatos e fomentando 
grandes parcerias. Por isso, convi-
damos os empresários que quise-
rem participar para aproveitar esse 
momento”, afirma a presidente da 
Amic PR, Sonia Xavier.

As inscrições podem ser feitas 
de forma antecipada pelo telefone 
da entidade (45) 3036-5636. 
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Educação Infantil: “desafios 
que nascem todos os dias”

Como fazer para atender a de-
manda que ganha, em média “500 
novos clientes” todos os meses? 
Esse é o desafio permanente da 
Secretaria Municipal de Educação 
de Cascavel quando o assunto 
é Educação Infantil e vagas nos 
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil). Para 2022, com 
100% do atendimento presencial 
restabelecidos, o “quebra-cabeça” 
continua complicado.

O ano de 2021 começou com 
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) e escolas munici-
pais trabalhando de forma remota 
devido a pandemia da Covid-19. 
Apenas em abril, foram iniciadas 
atividades presenciais em dois 
Cmeis e na escola do Conjunto 
Riviera, seguindo todos os proto-
colos de segurança, o que foi am-
pliado gradativamente para outras 
unidades.

Depois das atividades reto-
madas, foi necessária uma nova 
suspensão, antes das férias de 
julho, em decorrência do agrava-

mento da Covid-19. Após o tradi-
cional recesso escolar do meio 
do ano, todas as unidades volta-
ram a atender presencialmente, 
exceto os berçários.

Em Cascavel, são 55 Cmeis que 
atendem cerca de 6,5 mil crianças.

MATRÍCULAS 
Para o ano letivo de 2022, o 

processo de matrículas foi iniciado 
já no começo de novembro. O pro-
cesso “automático” para alunos 
que já estão integrados à rede mu-
nicipal vem acontecendo desde o 
início deste mês, de acordo com a 
faixa etária das crianças.

Para matricular um aluno em 
um Cmei é necessário que, em pri-
meiro lugar, pais ou responsáveis 
façam a inscrição da criança no 
Cadun (Cadastro Único para Vagas 
em Cmeis), na própria Secretaria 
de Educação. Atualmente o traba-
lho do Cadun está concentrado na 
chamada das crianças já cadas-
tradas e que foram contempladas 
com vaga para 2022, conforme a 

ordem da lista de espera que até 
ontem (23), tinha 2.954 crianças.

De acordo com a Secretaria de 
Educação, dentro da rotatividade 
natural das turmas, uma vez que 
ano a ano as crianças vão crescen-
do e avançando na rede, para 2022, 
2.136 novas crianças que estavam 
na lista de espera já garantiram o 
início da sua jornada educacional, 
ingressando na rede pública muni-
cipal. E o trabalho da equipe do Ca-
dun continua contatando as famílias 
cadastradas assim que uma nova 
vaga é viabilizada.

Informações sobre o Cadun po-
dem ser obtidas também pelo tele-
fone 4001-2861. Novos cadastros 
podem ser agendados a partir de 
7 de fevereiro.

DEMANDA SEMPRE
 CRESCENTE

Apesar da reorganização e ro-
tatividade das turmas, a rede pú-
blica municipal tem limitação de 
estrutura física e de pessoal para 
atender as crianças nos Cmeis. 

Segundo a secretaria, é possí-
vel afirmar que com toda situação 
gerada pela pandemia, a procura 
por vagas no Ensino Fundamental 
aumentou, porém, na Educação 
Infantil, “que tem uma demanda 
sempre muito grande, a mudança 
não é tão aparente em relação aos 
anos anteriores”.

Além da entrega da construção 
do Cmei Professora Nair Pandolfo 
Zaffari, no 14 de Novembro, e a 
revitalização do Cmei Arco-Íris, no 
Canceli, a Prefeitura de Cascavel 
já trabalha na construção de duas 
novas unidades, uma no Maria 
Luiz e outro no Universitário, além 
do primeiro Cmei da área rural, em 
construção no Distrito de Rio do 
Salto, garantindo ampliação da es-
trutura física da Educação Infantil.

CALENDÁRIO
O calendário escolar para 2022 

ainda está sendo finalizado e ofi-
cializado, porém, o retorno presen-
cial dos alunos já tem previsão 
para acontecer entre os dias 2 e 
7 de fevereiro. A Secretaria Muni-

cipal de Educação, está finalizando 
os ajustes para divulgação as da-
tas definitivas.

Entre os ajustes, a Secretaria 
trabalha com o chamamento de 
concurso para completar o quadro 
para viabilizar o retorno presencial 
de todos os alunos da rede, incluin-
do o atendimento nos berçários. 

Cmeis participarão 
do Contador de 
Histórias 2021

Todo mundo se encanta com uma 
bela história, principalmente as 

crianças, que mergulham no mundo 
da imaginação. Agora quando uma 

criança, na primeira infância, é o 
narrador, não tem grandalhão que
 se aguente e que não volte a ser 

criança também.
Com o objetivo principal de 

promover o incentivo à leitura aos 
pequenos, e de forma indireta fazer 
a família e a comunidade despertar 

encanto e orgulho, acontece de hoje 
(24) a sexta-feira (26) o Contador 

de Histórias 2021. Desta vez 
exclusivamente com os alunos do 

Infantil II ao Infantil IV, dos Centros 
Municipais de Educação de Cascavel.

As apresentações acontecerão de 
forma presencial, no anfiteatro 
Emir Sfair, a partir das 19h30, e 

serão transmitidas de forma online, 
ao vivo, pelo Canal do Youtube da 
Semed. Serão 26 apresentações, 

que contemplarão contos, fábulas 
e poemas, com a participação de 

alunos previamente inscritos 
pelos Cmeis.
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do primeiro Cmei da área rural, em 
construção no Distrito de Rio do 
Salto, garantindo ampliação da es-
trutura física da Educação Infantil.

CALENDÁRIO
O calendário escolar para 2022 

ainda está sendo finalizado e ofi-
cializado, porém, o retorno presen-
cial dos alunos já tem previsão 
para acontecer entre os dias 2 e 
7 de fevereiro. A Secretaria Muni-

cipal de Educação, está finalizando 
os ajustes para divulgação as da-
tas definitivas.

Entre os ajustes, a Secretaria 
trabalha com o chamamento de 
concurso para completar o quadro 
para viabilizar o retorno presencial 
de todos os alunos da rede, incluin-
do o atendimento nos berçários. 

Cmeis participarão 
do Contador de 
Histórias 2021

Todo mundo se encanta com uma 
bela história, principalmente as 

crianças, que mergulham no mundo 
da imaginação. Agora quando uma 

criança, na primeira infância, é o 
narrador, não tem grandalhão que
 se aguente e que não volte a ser 

criança também.
Com o objetivo principal de 

promover o incentivo à leitura aos 
pequenos, e de forma indireta fazer 
a família e a comunidade despertar 

encanto e orgulho, acontece de hoje 
(24) a sexta-feira (26) o Contador 

de Histórias 2021. Desta vez 
exclusivamente com os alunos do 

Infantil II ao Infantil IV, dos Centros 
Municipais de Educação de Cascavel.

As apresentações acontecerão de 
forma presencial, no anfiteatro 
Emir Sfair, a partir das 19h30, e 

serão transmitidas de forma online, 
ao vivo, pelo Canal do Youtube da 
Semed. Serão 26 apresentações, 

que contemplarão contos, fábulas 
e poemas, com a participação de 

alunos previamente inscritos 
pelos Cmeis.
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 A Agrotec (Escola Tecnológica 
Agropecuária) recebeu na última 
semana o curso de Operação de 
Tratores Agrícolas, um treinamento 
voltado para produtores rurais, seus 
familiares e/ou colaboradores. A 
parceria entre o Sindicato Rural de 
Cascavel e o Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) permite ao 
homem do campo aprimorar suas 
habilidades e agregar ainda mais 
conhecimento ao seu dia a dia.

“O nosso treinamento vai desde 
subir no trator, identificar todas 
as alavancas, todos os botões 
até a operação em si. Vai ensinar 
toda a parte de acoplamento, de 
calibração e sobre tratores que 
tenham uma tecnologia mais alta, 
trabalhando painéis, sistemas 
de acoplamento e regulagem e a 
operação em si, de forma segura 
e econômica”, explicou o instrutor 
de mecanização agrícola, Gustavo 
Henrique Ribeiro.

A capacitação de 40 horas foi 
distribuída entre aulas práticas e 
teóricas, composta por conteúdos 
completos, para que os nove alu-
nos pudessem aprender. “Esse 
treinamento é focado em pessoas 
com pouca experiência, então 
é aquele que vai pegar detalhe 
por detalhe, tem bastante coisa. 
Quando chegamos à prática vai 
depender da máquina que tenha, 
nem todos vão ter esses recursos 

 

Próximos cursos 
em janeiro
O curso de Operação de 

Tratores Agrícolas encerrou o 
ciclo de capacitações deste ano 

na Agrotec. Para 2022 o curso de 
Derivados de Leite já está marcado, 

será entre os dias 20 e 21 de 
janeiro. A agenda de treinamentos 

ao longo dos próximos meses 
está sendo preparada e conforme 

organização, a divulgação será feita 
nas páginas sociais da Fundetec 

(Fundação para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico).

 FOTOS: SECOM 

Operação de Tratores: curso na
Agrotec oferece teoria e prática

que vou apresentar na teoria, mas 
eles vão saber de todos os pon-
tos”, esclareceu Gustavo.

A estudante de engenharia agrí-
cola, Lucimara Inácio Silvério, fez 
o treinamento para aprofundar o 
conhecimento que já tem da facul-
dade, “Busquei o curso, pois é uma 
área que pretendo atuar. Dentro da 
nossa carga horária do curso a gente 
tem a matéria e eu queria ver na prá-
tica também como funciona e agre-
gar um pouco mais de conhecimento 
prático. Já tenho experiência com 
tratores e estou adorando o curso”.

OBRIGATORIEDADE
De acordo com a Legislação NR 

31.12 - Máquinas e Equipamen-
tos, para a operação de tratores é 
obrigatório o curso preservando a 
integridade física dos trabalhado-
res que operam. “O curso é obriga-
tório por lei para as pessoas que 

querem operar tratores e na lei está 
descrito todo o conteúdo programá-
tico que tem que estar presente 
no treinamento. Para ser operador 
precisa ter no mínimo categoria B, 
no Brasil não temos uma categoria 
exclusiva para máquinas agrícolas, 
assim como no exterior, porém, é 
necessário categoria B e o treina-
mento”, finalizou o instrutor.

 O estudante de agronomia, Sidinei 
Pico, é um dos participantes que bus-
cou o curso para trabalhar, “procurei o 
curso para aprendizado, saber mais 
sobre as máquinas, ter a experiência 
e para poder trabalhar com o trator. 
Estou gostando muito do curso e 
recomendo para as pessoas”.
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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
Na vida pessoal, a convivência com os amigos pode ficar um pouco 
tumultuada logo cedo. Fique longe das redes sociais para não transfor-
mar algo pequeno em um problema gigante, tá? Depois, com a entrada 
da Lua em Leão, vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos 
práticos que vinha adiando.

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção redobrada logo cedo. 
Tanto a falta de grana, quanto o excesso de gastos, pode dar início a 
alguns desentendimentos ou colocar sua conta bancária no vermelho, 
por isso, vá com calma.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, uma certa tensão pode 
se refletir no contato com os amigos. Melhor ficar longe das redes 
sociais pela manhã só para ter certeza de que não vai embarcar em 
uma treta sem pensar nas consequências, ok? 

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa vontade para evitar 
uma briga em casa. Mas, depois do almoço, a Lua se muda para 
Leão e traz um novo pique, inclusive no trabalho. E a entrada de 
Mercúrio em Sagitário favorece conversas, novos contatos, anima 
as redes sociais...

Aproveite a manhã para fazer contatos importantes, especialmente 
se trabalha com vendas ou precisa lidar diretamente com pessoas 
que estão longe. Só tenha cuidado com alguns mal-entendidos pelo 
caminho, conversas paralelas, fofocas com os colegas ou aquela 
espiadinha nas redes sociais durante o expediente podem acabar 
com a sua produtividade.

Câncer 21/06 a 21/07
Você pode começar a quarta com alguns pepinos para resolver na 
parte da manhã, mas faça um esforço para focar no que importa e 
não se irritar com os outros. Aproveite as boas energias da Lua para 
lidar melhor com dinheiro pode até identificar uma oportunidade única 
de encher o bolso. 

Logo cedo, a relação com a família pode ficar um pouco tensa, por-
tanto, vigie suas atitudes e palavras. Mas o astral logo melhora e não 
precisa se preocupar demais, ok? No trabalho, será preciso foco, fé e 
café pra dar conta das suas responsabilidades.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos no seu caminho envolvendo 
dinheiro e talvez tenha até que cortar algumas coisas da sua lista de 
desejos. Se pintar a vontade de fazer compras por impulso, não vá 
estourar o orçamento. Ainda bem que a Lua entra em Leão e ressalta 
seu jeito falante e comunicativo deixam o astral mais leve.

Touro 21/04 a 20/05
A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda nessa madrugada pode 
causar problemas nas comunicações, além de atrapalhar na hora de 
manter o foco no que você precisa fazer. Na dúvida, aja com cuidado 
e tenha calma antes de expressar suas ideias.

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela manhã, então mantenha 
a atenção no que precisa ser feito e faça um sacrifício, se for necessá-
rio, para botar tudo em ordem. A boa notícia é que as parcerias contam 
com o apoio dos astros à tarde, garantindo que o seu fardo fique mais 
leve se for dividido com outra pessoa. 

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que está acontecendo ao seu 
redor e fazer um esforço para se entender com todo mundo. Buscar um 
acordo e ceder em alguns pontos será a melhor maneira de garantir 
a cooperação dos outros no trabalho. Pena que é mais fácil dizer do 
que fazer, né?

No trabalho, você precisa ter cautela para não se sobrecarregar, nem 
deixar as obrigações pela metade. Criatividade e muito foco serão 
fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, especialmente 
no trabalho. Talvez a saúde precise de cuidados extras, por isso, nada 
de baixar a guarda nem de ignorar aqueles sinais que o corpo envia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Incêndio no Esmeralda: 14 famílias 
vão recomeçar suas vidas do ‘zero’

Era por volta das 19h de terça-
-feira (22) quando um incêndio de 
grandes proporções atingiu 14 resi-
dências de madeira em uma área 
de invasão no final da Rua Brilhante, 
nos fundos do Bairro Esmeralda, 
em Cascavel. Diversas equipes do 
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, 
Defesa Civil, Território Cidadão e 
secretarias municipais foram mobi-
lizados para combater o fogo, isolar 
a área e prestar apoio às famílias. 

As causas do incêndio ainda 
estão sendo apuradas, porém, como 
algumas das famílias trabalham 
como recicláveis e tinham materiais 
guardado próximo às casas, o fogo 
se espalhou com força e velocidade 
consumindo as moradias, situação 
muito semelhante ao incêndio regis-
trado em julho de 2020, em uma 
área no Bairro Interlagos, que des-
truiu pelo menos dez casas.

Márcio Ribeiro, coordenador da 
Defesa Civil, foi um dos primeiros 
a chegar ao local. Ele falou sobre 
momento desesperador enfrentado 
pelos moradores. “Uma situação 
dessas abala as emoções. No início 
do incêndio eles estavam nervosos, 
resistentes e não queriam sair do 
local. Por ser uma área de invasão, 
o medo era de que não pudessem 
mais voltar”. 

A Prefeitura de Cascavel mobili-
zou as secretarias municipais para 
auxiliarem as famílias que viram 
seus pertences serem consumidos 
pelas chamas. Foram identificadas 
14 famílias, sendo 45 pessoas ao 
todo, entre crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. Uma equipe da 
UPS (Unidade Paraná Seguro) Santa 
Cruz chegou pouco antes do Corpo 
de Bombeiros e rapidamente ajudou 
os moradores a retirarem os móveis 
e ainda resgatou um cachorrinho. O 
trabalho de combate ao fogo e evitar 
problemas ainda maiores avançou 

durante horas. Apesar de todo 
estrago, felizmente, não foi regis-
trado nenhum ferido. Márcio Ribeiro 
disse que quando as equipes deixa-
ram o local no início da madrugada, 
quando toda situação foi controlada. 

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS
Das 45 pessoas que moravam 

no terreno, 29 foram acolhidas no 
Ginásio do Creas Augusto, no Bairro 
Coqueiral. Os outros 16 moradores 
optaram por ficar na casa de paren-
tes. Todo o transporte das famílias, 
bem como dos animais, foi feito 
pelos servidores municipais pres-
taram apoio às famílias atingidas. 

Mesmo em compromisso fora da 
cidade o prefeito Leonaldo Paranhos 
lamentou o episódio e determinou 
que a Cohavel (Companhia Municipal 
de Habitação de Cascavel) atendesse 
os moradores. “A gente vai fazer o 
máximo possível para diminuir este 
impacto que atingiu estas famílias”.

Na manhã de terça-feira (23) 
foi possível ter a noção exata de 
toda destruição. Alguns moradores 
retornaram ao local do incêndio para 
ver se ainda era possível resgatar 
pertences.  Além das 14 casas de 
madeira destruídas, uma residên-
cia de alvenaria apresentou racha-
duras e precisou ser vistoriada pela 
Defesa Civil. No decorrer dos dias 
será verificada a necessidade de 
reparo no imóvel. 

n Redação: Paulo Eduardo
   Fotos: Portal SOT e Secom

Doações serão 
concentradas no 

salão comunitário
O salão comunitário do Bairro Paulo 
Godoy foi preparado para receber, 

a partir de hoje (24), as doações 
para as famílias que perderam tudo 
o que tinham durante o incêndio. 

De acordo com o secretário de 
Assistência Social, Hudson Moreschi 
Junior, a participação da sociedade é 
fundamental para auxiliar as famílias 
na reconstrução das suas vidas. “As 
famílias que queiram ajudar com a 

doação de móveis, roupas, alimentos 
podem ir até o salão comunitário 
do Bairro Paulo Godoy, das 9h às 

16h. Esse horário foi definido para 
organizar a logística de recebimento”, 

explica. O salão comunitário está 
localizado na Rua Apinajés, 1513. 

FAMÍLIAS foram abrigadas emergencialmente no 
Ginásio do Creas, no Coqueiral

CAUSAS do incêndio que destruiu as 
casas ainda estão sendo investigadas
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A EDUCAÇÃO
PÚBLICA

DO PARANÁ
É OUTRA HISTÓRIA.

das escolas com aulas de Programação ✔
dos alunos do Ensino Médio com aulas de Educação Financeira ✔
dos alunos aprendem Inglês com aplicativo ✔
das redações corrigidas por inteligência artificial ✔100%
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 Cascavel vai sediar Sul-Americano 
Sub-23 de Atletismo 

A inauguração do CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA) 
em fevereiro deste ano atraiu novos olhares para Cascavel, especialmente pelos 

atletas e organizadores dos eventos. Em outubro a cidade sediou uma etapa 
dos Jogos Abertos do Paraná e também dos Jogos da Juventude. No mesmo 

mês, Cascavel foi palco do 20º Campeonato Brasileiro Master de Atletismo, que 
reuniu cerca de 250 atletas de 15 estados.

Agora, Cascavel será sede do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-23, 
evento que acontecerá de 30 de setembro a 2 de outubro de 2022. A novidade 

foi confirmada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) no domingo 
(21), após reunião virtual das federações da área com a Atletismo Sul-Ameri-

cano, realizada no sábado (20). A escolha foi por unanimidade.
Para a Confederação Brasileira, essa é uma categoria importante por reunir 

atletas que formarão a base para a seleção olímpica do Brasil em Paris-2024. 
A competição irá reunir 13 países da América do Sul e aproximadamente 600 

pessoas entre atletas, dirigentes esportivos e arbitragem.

 O Cascavel Futsal segue a saga 
na Liga Nacional de Futsal. Agora, 
a Serpente precisa de apenas um 
empate para chegar à final pela 
primeira vez na história. Na segun-
da-feira (22) os torcedores acos-
tumados a assistirem os jogos no 
Ginásio da Neva lotaram o Ginásio 
da Coopavel e empurraram o time 
na vitória por 4 a 2. Dieguinho, duas 
vezes, Roni e Carlão fizeram os gols 
do Tricolor. Pedro Rei e Denner mar-
caram para os visitantes.

A mudança de local cumpriu exi-
gência prevista no regulamento da 
Liga Nacional de Futsal, que exige 
um ginásio com capacidade mínima 
de público para 2 mil pessoas para 
as disputas das semifinais e finais 
da competição. O técnico Cassiano 
Klein disse que a equipe fez um 
grande jogo, principalmente pela 
atmosfera criada no Ginásio da Coo-
pavel. “Foi um jogo muito disputado, 
de muita intensidade. Eu vejo que 
agora vamos entrar no vestiário e 
‘voltar para o segundo tempo’. Só 
foi o primeiro jogo de uma grande 
disputa”, avalia.

Agora, o Tricolor decide a vaga na 
final no próximo domingo, às 11hs, 
em Carlos Barbosa. O time gaúcho já 
venceu a LNF cinco vezes e o Casca-
vel busca o título inédito para coroar 
uma das melhores temporadas dos 
últimos anos. O outro jogo da semifi-
nal é entre Magnus e Foz Cataratas. 
No jogo de ida as equipes empata-
ram em 1 a 1, e uma vitória simples 
leva o vencedor para a grande final.

As datas das finais serão defi-
nidas somente após o término dos 
jogos de volta da fase semifinal.

PARANAENSE
Após o confronto em Carlos 

Empate pode levar Cascavel 
à final inédita da Liga Nacional 

Barbosa pela nacional, o Cascavel 
Futsal volta as atenções para o 
Campeonato Paranaense da Sério 
Ouro. O time de Cassiano Klein 
está na final do estadual e enfren-
tará o Campo Mourão. 

O primeiro jogo da decisão será 
no domingo (5) no Ginásio Belin 
Carolo, em Campo Mourão. A par-
tida de volta está agendada para 

n Redação: Paulo Eduardo
   Foto: Celso Dias

o dia 11 de dezembro, desta vez 
no Ginásio da Neva, em Casca-
vel. A serpente está em busca 
do sétimo “caneco” da Ouro e 
disputa a 11ª final. Em 2020, o 
Cascavel sagrou-se hexacampeão 
ao derrotar o Umuarama.  
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A Seleção Feminina de Futebol 
iniciou ontem (23) os treinamentos 
com o time completo para a disputa 
do Torneio Internacional de Manaus. 
Na segunda-feira (22) as jogadoras 
começaram a chegar à concentração. 
Tricampeãs da Libertadores com o 
Corinthians, a meia Adriana e as 
defensoras Tamires e Yasmim junta-
ram-se ao grupo. A Seleção estreia 
no Torneio Internacional de Manaus 
nesta quinta-feira (25), às 22h, con-
tra a Índia. 

Na sequência, o Brasil enfrenta 
a Venezuela, no dia 28 (domingo) 
às 21h, e encerra sua participação 
diante do Chile, no dia 1º de dezem-
bro (quarta-feira), também às 21h.

Estes são os últimos compromis-
sos das meninas com a amarelinha 
em 2021.

CALENDÁRIO DE 2022
A CBF (Confederação Brasileira 

de Futebol) publicou nesta semana 
o calendário das competições femi-
ninas para a temporada de 2022. A 
novidade do ano será o aumento dos 
campeonatos adultos, que passa de 
duas disputas para quatro. Assim, a 
partir do próximo ano a Super Copa 
do Brasil e o Brasileiro Feminino A-3 
somam-se ao já existentes Brasilei-
rão Feminino Neoenergia e a Série 
A-2 do Brasileiro Feminino.

O cronograma também inclui as 
competições de base, que ganharam 
novos critérios técnicos no limite de 
idade. A partir de 2022, o Brasileiro 
Feminino passa a contemplar as fai-
xas etárias Sub-17 e Sub-20, além 
da Liga de Desenvolvimento da Con-
mebol Sub-16 e Sub-14. 

Flu e Inter fazem confronto 
decisivo em busca do G6

Fluminense e Internacional entram 
em campo na noite desta quarta-feira 
(24) em jogo válido pela 35ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da Série 
A. O duelo está marcado para as 
21h30, no Estádio Maracanã. Os 
dois times estão na luta para entrar 
no G6 e disputar a Copa Libertado-
res em 2022. Com 48 pontos, o Flu-
minense é o 7º colocado na tabela, 
quatro pontos atrás do Bragantino, 
que ocupa o 6º lugar com 52 pontos. 

O Internacional está na 8ª colo-
cação com 47 pontos. Quem perder 
verá a chance de disputar a maior 
competição sul-americana entre clu-
bes se tornar praticamente impos-
sível. Após o jogo desta noite, o 
Tricolor das Laranjeiras ainda fará 
dois jogos seguidos fora do Rio de 
Janeiro, contra Atlético-MG e Bahia, e 
fecha o campeonato em casa diante 
da já rebaixada Chapecoense.

Já o Internacional ainda tem 

pela frente Santos e Atletico-GO, 
ambos os jogos em casa, e encerra 
o campeonato contra o Bragantino, 
em Bragança Paulista. Por conta de 
compromissos em competições inter-
nacionais, como as finais da Sul-A-
mericana e Copa Libertadores (que 
será disputada neste sábado) alguns 
jogos precisaram ser adiados. Assim, 
a rodada 35ª será concluída somente 
no dia 03 de dezembro, quando o 
Sport recebe o Flamengo na Arena 
de Pernambuco.

JOGO ATRASADO
O São Paulo também entra em 

campo na noite desta quarta-feira 
(24) com o objetivo de afastar de 
vez o risco de rebaixamento. Com 
41 pontos, quatro a mais do que 
o primeiro time da zona da degola 
(Bahia), o Tricolor Paulista recebe o 
Athletico- PR às 21h30 no Estádio 
Morumbi.

O time paulista vem de vitória fora 
de casa no clássico contra o Palmei-
ras e espera triunfar diante do torce-
dor. Pelo outro lado, a situação do 
Furacão na tabela é semelhante a 
do São Paulo, pois têm os mesmos 
41 pontos. A vitória é fundamental 
para as duas equipes.

O Athletico chega para o duelo 
empolgado após conquistar o bicam-
peonato da Copa Sul-Americana no 
último sábado (20) ao vencer o Bra-
gantino por 1 a 0. 
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Seleção Feminina estreia no Torneio Internacional
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