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Festa dos bichos!
Toda segunda-feira, o Zoológico Municipal de Cascavel  

fecha para manutenção. Mas, neste início de semana, além 
de recepção para imprensa, os animais receberam um 

café da manhã especial em comemoração aos 43 anos de 
fundação do Zoo. l Págs. 8 e 9
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Revitalizada, Escola
Maximiliano Colombo
terá tempo integral

O Projeto de Lei foi protocolado na Câmara de Vereadores pela secretária de Educação de Cascavel, Marcia 
Baldini, ontem (14), e prevê reajuste de 5% a partir de 1º de fevereiro de 2022 e 4,78% a partir de março. 
Ainda, com a correção inflacionaria de 2,46% já aprovada pela Casa de Leis, o percentual total de reajuste 

para os professores de Cascavel será de 12,84% no próximo ano. l Pág. 3

Professores municipais terão
correção de 12,84% em 2022

PÁGINA

05
Industria de fertilizantes 
da Coopavel conquista 
prêmio SRI Inova Oeste

PÁGINA

07
Transitar usa nova
tecnologia para maior
fiscalização do EstaR

Com a força
 da torcida!
Depois de ser heptacampeão 

do Paranaense da Série 
Ouro, agora o Cascavel 

Futsal está com “uma mão 
na taça” da Liga Nacional de 
Futsal, depois de vencer o 
Magnus, por 3 a 1, no jogo 
em Sorocaba. No próximo 

domingo (19), às 11h, a 
Serpente entra em quadra 
com “duas vantagens”: vai 
jogar pelo empate e com o 

“Caldeirão da Neva” lotado!
l Pág. 14
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No final do ano somos mais solidários?
Mês de dezembro, época de grandes celebrações, reuniões de família, 

imagens que cercam nosso cotidiano, cartazes, propagandas, vermelho e 
verde, papai noel, presentes. Já notaram que esse também é um período de 
imagens que representam a fartura? Casa cheia, árvore lotada de presentes 
e mesa farta, repleta de itens. É bonito pensar que todos tenham esse direito, 
ou que deveriam ter a oportunidade de colocar a toalha mais bonita e a comida 
que servisse a todos no jantar. 

Mas essa não é a realidade de muitos, e quando pensamos no impacto 
da pandemia da covid-19, parece que essa imagem fica até mais distante. 
Segundo dados do Inquérito Nacional Sobre Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia da covid-19 no Brasil da Rede Pessan (Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), 116,8 milhões 
de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos.  Sendo 
que cerca de 20,5% da população não conta com alimentos suficientes e 9% 
se encontram em situação de fome. 

São números amargos que contrastam com a distante celebração a 
que todos temos direito neste final de ano. Muitos apontam que esse é um 
período voltado para a solidariedade, e grandes iniciativas e projetos sociais 
reforçam essa importância. Mas será mesmo que estamos nos empenhando 
integralmente com todos os recursos que podemos para viver esse período 
em plenitude? 

Até 30 de dezembro, os contribuintes podem destinar até 6% do Imposto 
de Renda para Organizações Sociais, sem gastar um centavo a mais por isso. 
Este item poderia entrar no planejamento financeiro do final do ano. Mas você 
pode estar se perguntando, porque eu não posso deixar minha doação para o 
período de IR, em março ou abril? É claro que pode, e será muito bem utilizado 
nas milhares de instituições cadastradas, mas há uma diferença: no final do 
ano atingimos a maior totalidade com o potencial máximo de 6%. Segundo 
dados da Receita Federal, menos de 3% das pessoas fazem essa destinação, 
pensem no impacto gigante que esse movimento de doar poderia gerar? 

A burocracia no momento da destinação também já conta com ferra-
mentas que podem auxiliar neste ato solidário, como a calculadora online do 
site www.impostosolidario.org.br. Com ela, você pode inserir seus valores e 
calcular o potencial de doação, além de conferir um passo a passo e também 
iniciativas que transformam realidades nas áreas mais periféricas. 

Se podemos ter um final de ano celebrativo, também podemos sonhar 
com que todos o tenham. Com a participação de toda a sociedade, quem 
sabe essa imagem possa ficar mais próxima de cada um de nós. *Rodolfo 
Schneider é gerente de engajamento e mobilização de recursos do Marista 
Escolas Sociais. 

*Rodolfo Schneider é gerente de engajamento e mobilização de recursos 
do Marista Escolas Sociais

Ratinho Junior, governador do 
Paraná, sobre a chamada pública da 

Copel que vai destinar R$ 30 milhões, 
a fundo perdido, para a seleção de 

projetos para troca de equipamentos 
hospitalares antigos por outros mais 

eficientes no uso da energia.  

 “Esse projeto é pioneiro 
no Brasil e foi pensado 

para criar uma alternativa 
que beneficiasse os hospitais 

públicos e filantrópicos do 
Paraná. A energia elétrica é 

responsável por boa parte dos 
custos operacionais desses 

complexos médicos, verdadeiras 
indústrias da saúde”.
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Curitiba - O Governo do Estado 
lançou ontem (14) os primei-
ros editais para estruturação 
e início das atividades da Age-
uni (Agência de Desenvolvi-
mento Regional Sustentável 
e de Inovação), no âmbito 
do Programa de Estímulo às 
Ações de Integração Univer-
sidade, Empresa, Governo e 
Sociedade. Somando R$ 3,4 
milhões, as duas chamadas 
públicas são direcionadas às 
sete universidades estaduais, 
onde serão instaladas as uni-
dades da Ageuni. Os recursos 
são do Fundo Paraná, por meio 
de suplementação orçamen-
tária da Superintendência de 

Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior do Paraná para a 
Fundação Araucária de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico.

Um dos editais se refere 
à composição dos espaços 
físicos da Ageuni. Serão alo-
cados R$ 224 mil para cada 
universidade estadual, totali-
zando mais de R$ 1,5 milhão. 
Os recursos serão aplicados 
na adequação de espaços, 
aquisição de equipamentos e 
mobiliários, além de bolsas no 
valor mensal de R$ 2 mil, para 
o período de um ano.

O outro edital refere-
-se ao subprograma Paraná 

Empreende Mais, que consiste 
na oferta de cursos de capa-
citação gerencial e mercado-
lógica para empreendedores 
individuais e micro, pequenos 
e médios empresários. Essa 
ação contempla seis propos-
tas de R$ 260,4 mil e um pro-
jeto no valor de R$ 308,4 mil, 
somando montante superior  
a R$ 1,8 milhão.

O superintendente de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Aldo Nelson Bona, 
explica que o intuito é propor-
cionar aos empreendedores 
paranaenses conhecimento  
e qualificação para alavancar 
os negócios. 

“Passada a fase mais crítica 
e restritiva da pandemia do 
novo coronavírus, o cenário de 
retomada econômica foca no 
crescimento de empresas exis-
tentes, no incentivo à abertura 
de novos negócios e no forta-
lecimento da cultura empreen-
dedora”, afirmou.

CRONOGRAMAS
De acordo com os crono-

gramas dos editais, as propos-
tas para ambas as chamadas 
públicas devem ser enviadas 
pelas universidades estaduais 
até 31 de janeiro. Os resulta-
dos serão divulgados nos dias 
7 de fevereiro e 10 de março, 

respectivamente. A indicação 
de bolsistas para atuar na Age-
uni e no subprograma Paraná 
Empreende Mais será feita em 
fevereiro do próximo ano.

Idealizada pela Superinten-
dência de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, a Ageuni está 
alinhada com o Marco Legal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Paraná – Lei Estadual de 
Inovação e Lei de Fundações 
de Apoio. O programa foi lan-
çado em outubro de 2021 e 
visa aumentar a competitivi-
dade das empresas paranaen-
ses, agregando tecnologia aos 
processos de produção de 
bens e serviços. 

Curitiba - A pouca quantidade 
de chuva em novembro e nesta 
primeira quinzena de dezem-
bro compromete o abaste-
cimento público e obriga a 
Sanepar a implementar rodí-
zio em algumas cidades do 
Estado. Além de 14 cidades da 
Região Metropolitana, tam-
bém estão em rodízio Santo 
Antônio da Platina, Carlópolis, 
Quatigá e Siqueira Campos, na 
região Nordeste, e Pranchita e 
Santo Antônio do Sudoeste,  
no Sudoeste.

O Simepar (Sistema de 
Tecnologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná) aponta 
a ocorrência de chuvas iso-
ladas e de fraca intensidade 
em várias regiões. Este cená-
rio de estiagem, que reduz a 
vazão de rios e poços, aliado 
às altas temperaturas, que 
provocam aumento no con-
sumo, leva à adoção do rodízio 
para garantir regularidade no 

Crise hídrica: Sem chuvas, rodízio 
chega a mais regiões do Paraná

abastecimento, sem prejuízo 
das regiões mais altas ou afas-
tadas dos centros de reserva-
ção, que seriam as mais afeta-
das na distribuição da água.

A cidade de Dois Vizinhos 
está em alerta e corre o risco 
de também ter rodízio no abas-
tecimento a partir da próxima 
semana. Nesse sistema, abas-
tecido por poços e pelo Rio 
Girau Alto, a queda na vazão 
chega a 35%. 

Mesmo com todas as 
melhorias e manobras no sis-
tema, está difícil manter o for-
necimento de água de forma 
regular para todas as regiões 
da cidade. Jardim Alegre, 
Califórnia e Paranavaí tam-
bém estão em alerta. A Sane-
par orienta para o uso racional  
da água.

Esta situação confirma as 
previsões meteorológicas que 
apontavam chuvas abaixo da 
média em todo o território 

Rio Girau Alto, em Dois Vizinhos, teve queda de 35% na vazão

SANEPAR

Universidades: Governo lança editais para alavancar retomada da economia

paranaense em dezembro, 
alinhada à tendência climá-
tica global da La Niña no 
Oceano Pacífico, com impacto 

de baixas precipitações no Sul 
do Brasil.

Conforme dados do Insti-
tuto Nacional de Meteorologia 

(Inmet), em 2021 é de 26% o 
déficit de chuvas no Brasil em 
relação à média histórica da 
última década. 
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br Os professores da 

rede de educação básica 
municipal de Cascavel 
terão corrigidas as tabe-
las de piso salarial profis-
sional. O anúncio foi feito 
ontem (14) pelo prefeito, 
Leonaldo Paranhos, via 
rede social.  O Projeto 
de Lei foi protocolado na 
Câmara de Vereadores 
pela secretária de Educa-
ção de Cascavel, Márcia 
Baldini, ainda ontem (14). 

De acordo com o pro-
jeto, serão concedidos 
dois reajustes, o primeiro 
de 5% a par tir de 1º de 
fevereiro de 2022 e o 
segundo de 4,78% a par-
tir de março. Ainda, com 
a correção inflacionaria 
de 2,46% já aprovada 
pela Casa de Leis, o per-
centual total de reajuste 
para os professores de 
Cascavel será de 12,84% 
para 2022.

De acordo com a Pre-
feitura, a proposta faz 
parte da política de valo-
rização dos servidores. 
“Nós temos o grande valor 
docente e nós precisáva-
mos fazer a transformação 
física e estamos quase 
concluindo o investimento 
físico. Pagar o piso não 
foi possível por causa da 
pandemia, agora vamos 
fazê-lo em 2022. Já vai 
tramitar o projeto, enviado 
à Câmara em regime 
de urgência, aprovando  
este ano ainda para que 
em janeiro, fevereiro e 
março possamos pagar 
o piso para todos nossos 
professores”, disse o pre-
feito Paranhos.

A secretária de Educa-
ção, Marcia Baldini, enfa-
tizou que, por conta da 
pandemia, a Lei Federal 

E agora?
Desta maneira, como os 
atuais contratos terminam 
em 31 de dezembro e 6 
de fevereiro a população 
corre o risco de ficar sem 
transporte, caso a lei não 
seja alterada há tempo, 
já que as novas licitações 
ainda não têm data para 
acontecer. A prefeitura corre 
conta o tempo para tentar 
resolver essa questão, já 
que a Câmara entrará em 
recesso no próximo dia 22 
de dezembro.

Convocação
Acontece que essa Proposta 
pode voltar à discussão na 
Câmara somente em 2022. 
Sendo assim, a tendência 
é que nos primeiros dias 
de janeiro os vereadores 
deverão ser convocados para 
uma Sessão Extraordinária 
para votar essa Proposta.

Barrado
O vereador Edson Souza 
(MDB) informou que foi 
barrado pelo secretário de 
Saúde, Miroslau Bailak de 
acompanhar os trabalhos 
da Comissão que discute 
o Plano de Carreiras dos 
Servidores Municipais da 
Saúde de Cascavel. Segundo 
Edson, a Comissão já 
realizou pelo menos cinco 

Em cheque
A renovação do contrato do Transporte Público de Cascavel 

ficou prejudicada. Isso porque na Sessão Extraordinária 
realizada na semana passada, a Câmara de Cascavel rejeitou 
a Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 1/21 que alterava o 
prazo da prorrogação do atual contrato. Por 12 votos a favor 
e sete contrários, a Proposta não alcançou o quórum de dois 

terços (14 votos) necessário para que fosse aprovada.

LOA
A Câmara de Cascavel aprovou em segundo turno de votação 
a última peça do orçamento municipal, que é construído em 
três etapas. Na Lei Orçamentária Anual (LOA), apresentada 
pela prefeitura através do Projeto de Lei nº 147 de 2021, 

estão estimadas as receitas e fixadas às despesas do 
município de Cascavel para o exercício financeiro de 2022.

reuniões e ele não pode 
acompanhar nenhuma. 

Mandado de 
Segurança
Para garantir o direito de 
acompanhar as reuniões, o 
vereador irá impetrar um 
Mandado de Segurança. 
Segundo ele, no pedido 
também constará para que 
as reuniões da comissão não 
sejam no horário das sessões 
da Câmara. A Prefeitura não se 
manifestou sobre o ocorrido.

Audiência Pública
No próximo dia 18 de 
dezembro a Transitar promove 
uma Audiência Pública para 
apresentar o projeto e as 
minutas de edital do novo 
modelo de concessão do 
serviço público de transporte 
para Cascavel, no Teatro 
Emir Sfair. 

Audiência Pública II
O encontro será a partir das 
9h às 12h. Já no dia 22 de 
dezembro é a vez da Sema 
realizar uma Audiência para 
debater o novo contrato 
de concessão dos serviços 
públicos de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos 
de Cascavel. O encontro será 
no auditório da Prefeitura 
Municipal de Cascavel. 

Professores de Cascavel 
terão correção de piso salarial
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173 impedia o Município 
de aumentar as despe-
sas para pagar o piso. 
“Agora, a partir de janeiro 
teremos o pagamento do 
piso do professor, dos 
meses de janeiro, feve-
reiro e março, da repo-
sição referente aos anos 
2020/2021”, afirmou.

Na justificativa do pro-
jeto, o prefeito informa que 
a correção do piso é um 
compromisso da Adminis-
tração. “Destacamos que 
este é um compromisso 
desta Administração, que 
efetivamente vem estu-
dando formas de atender 
aos anseios da classe, 
considerando que recursos 
orçamentários e financei-
ros são limitadores cons-
tantes no alcance dessa 
proposição.”

Na Câmara, após o 
protocolo, o Projeto de Lei 
ganhou o n° 171/21, e já 
foi lido durante a Sessão 
Ordinária de ontem (14) 
e como conta com um 
pedido de urgência por 
par te do prefeito, será 
votado em plenário na pró-
xima semana. 

A reposição terá um 
impacto financeiro na 
folha de pagamento de  
R$ 14,8 milhões em 2022 e  
R$ 17,2 milhões em 2023.

O PROJETO foi protocolado na 
Câmara ontem (14), pela secretária 
de Educação, Marcia Baldini
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Com revitalização, Maximiliano 
Colombo atenderá tempo integral

“Eu amei minha escola. Tem par-
quinho novo, salas bonitas e uma 
quadra de basquete novinha e eu 
mal posso esperar para ver todas 
estas salas”. As palavras empolga-
das são do aluno Davi do Carmo, 
que estuda na Escola Municipal 
Maxiliano Colombo, no Jardim Bra-
sília I. A escola foi toda reformada 
e revitalizada. Foram investidos R$ 
2.302.913,90. “Muito mais que o 
investimento financeiro, estamos 
investindo no futuro das nossas 
crianças. Elas são nosso futuro, 
mas precisamos agir agora para 
dar esta garantia começando já na 
primeira infância”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos.

“Estamos investindo na Escola 
Feliz e assim oferecendo às crianças 
um espaço colorido, adequado para 
suas necessidades. O nosso grande 
desafio é fazer com que as crianças 
queiram ficar na escola. Por isso 
oferecemos o ensino da robótica, e 
o tempo integral faz com que elas 
queiram ficar aqui. Nós reformamos 
78 escolas, construímos 10 novas 
unidades. A educação sempre será 
prioridade e faremos mais investi-
mento. Dois super Cmeis em pontos 
vulneráveis serão construídos para 

atender às nossas crianças”, com-
pletou Paranhos.

A ESCOLA
A Escola Municipal Maximiliano 

Colombo foi inaugurada em 1º de 
setembro de 1994, mas já se encon-
trava em funcionamento desde o 
dia 25 de agosto do mesmo ano, 
atendendo a 148 alunos. Recebeu 
o nome de Maximiliano Colombo em 
homenagem ao pioneiro do bairro. 
Atualmente a escola atende alunos 
da educação infantil IV e V, 1º ao 
5°ano do ensino fundamental, na 
faixa etária de 4 a 12 anos, totali-
zando 208 alunos.

“Esta obra faz parte do programa 
Escola Feliz e que agora atenderá 
alunos 100% em tempo integral do 
ensino fundamental até o 5º ano. 

Outras três escolas também ofere-
cem o ensino em tempo integral, Ade-
mir Correia, Escola da Transparência 
e Luiz Carlos Ruaro”, relatou a secre-
tária municipal de Educação, Marcia 
Baldini, completando que “esta pro-
posta será ampliada com o anúncio 
da Escola Transparência 2, cujo pro-
jeto está em fase de finalização para 
iniciar construção em 2022”.

“Este é um sonho realizado. O 
valor deste momento é inexplicá-
vel, porque sonho a gente sonha 
e quando ele se torna realidade a 
gente ultrapassa tudo o que imagi-
namos. Ver o que se transformou 
esta escola, no que era para o que 
está agora, é um sonho realizado 
de forma inexplicável. Lutamos por 
isso e conseguimos”, comemorou 
a diretora da escola, Selma Gatti.

COMPLETA revitalização e reorganização da escola recebeu investimento de R$ 2,3 milhões

SECOM
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Nutriagro conquista prêmio no 
SRI Inova Oeste em inovação

A Nutriagro, indústria de fer-
tilizantes foliares da Coopavel 
criada há menos de dois anos, é 
uma das vencedoras da segunda 
edição do Prêmio Inova Oeste do 
SRI – Sistema Regional de Inova-
ção, uma das estruturas líderes do 
ecossistema de inovação do Oeste 
do Paraná. O anúncio oficial dos 
ganhadores foi feito em evento, em 
Medianeira, o Link SRI, que reuniu 
empresas âncoras e startups. O 
prêmio é parceria com do SRI com 
Sebrae e Senai.

Com o fertilizante Salus Magis, 
a Nutriagro venceu na categoria 
Inovação de Produtos para Médias 
e Grandes Empresas – no total, o 
Inova Oeste conta com seis cate-
gorias. O presidente da Coopavel, 
Dilvo Grolli, reuniu profissionais da 
Nutriagro e das áreas de tecnologia 
e inovação da Coopavel, durante 
reunião do Conselho de Administra-
ção, para ressaltar a importância 
da conquista.

“A Nutriagro é uma empresa 
nova e que, atenta às inovações e 
às possibilidades que ela oferece, 
traz ao mercado soluções alta-
mente eficientes e de excelente 
resultado aos produtores rurais”, 
afirmou Dilvo, citando a importân-
cia estratégica de uma coordena-
doria de inovação recentemente 
criada que passa a apresentar 
soluções que levarão a Coopavel a 
um novo estágio em seu processo 
de crescimento. 

O FERTILIZANTE
O gerente da Nutriagro, Cassio 

Bassi, informa que o Salus Magis 
é da família dos protetores e indu-
tores de resistência. O fertilizante 
nasceu avaliando outros ativos 

Show Rural abre 800 vagas
O setor de Seleção e Recrutamento da Coopavel já está contratando profissionais 

que queiram trabalhar no Show Rural, que terá a sua 34ª edição de 7 a 11 de feve-
reiro de 2022. Serão mais de 800 profissionais (diaristas e mensalistas) recrutados 

para as mais diferentes funções. Além do salário combinado para o período de 
serviço contratado, esses colaboradores terão direito a vale-transporte e refeições. 

Já estão abertas 100 vagas para contratação e início imediato de jornada. 
A Coopavel mantém recrutadores na Agência do Trabalhador, no próprio Show 

Rural e, nas quartas-feiras, no setor de recrutamento da Coopavel na área indus-
trial – BR-277, km-582. Os interessados também podem fazer sua inscrição pela 

internet: www.showrural.com.br (link Trabalhe Conosco), no Facebook pelo www.
facebook/vagascoopavel e no Linkedin no likedin.com/company/Coopavel.

DILVO com profissionais da Nutriagro e da área de inovação da Coopavel

ASSESSORIA

que algumas empresas de quími-
cos adicionam às misturas de fun-
gicidas para melhorar a aplicação 
dessa substância nas lavouras de 
trigo, milho e soja.

“Avaliamos como esses outros 
itens trabalhavam, quais eram as 
suas limitações, então consegui-
mos perceber que a maioria são 
itens de contato, com limpeza 
externa da folha. E o Salus Magis 
vem para potencializar a ação de 
fungicidas, mas fomos além”, 
informa Cassio. Outros fatores 
foram agregados ao fertilizante, 
como compostos salicílicos que 
ajudam no controle da regulação 
hormonal da cultura.

O fer tilizante regula o equilí-
brio da planta de dentro para fora. 
Ocorre então uma primeira ação 

externa, com higienização e sani-
tização, e a partir disso a planta 
começa a absorver os nutrientes 
para que a partir do seu interior 
consiga se manter mais sadia, vigo-
rosa e uniforme. O Salus Magis, 
que apoia a planta em seus proces-
sos metabólicos, tem adicionais de 
nutrição, a exemplo do nitrogênio 
que contribui na penetração des-
ses itens na folha e é um macro-
nutriente fundamental a todas as 
cadeias da planta.

O fertilizante premiado no Inova 
Oeste conseguiu unir nutrição, tec-
nologia de regulação hormonal e 
produtividade. Em áreas de trigo 
nas quais ele foi usado, na região 
de abrangência da Coopavel, a pro-
dutividade média foi incrementada 
entre 15 e 25 sacas por hectare.
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Amic fecha 2021 com 60 horas de 
consultoria e 128 horas de capacitação

Somar forças, multiplicar resul-
tados. Esse é o propósito que está 
na essência da maior entidade 
representativa de micro e peque-
nas empresas do país. A Amic PR 
tem um foco prático e efetivo para 
fomentar o empreendedorismo e, 
em 2021, alcançou excelentes 
resultados. Por meio de capaci-
tações, consultorias, palestras e 
outras atividades, os empreende-
dores cascavelenses tiveram opor-
tunidade de buscar conhecimento 
para alavancar os seus negócios.

A Amic PR (Associação das 
Micro e Pequenas Empresas do 
Paraná) ofereceu, em 2021, 128 
horas de capacitação, somados os 
participantes dos cursos Mulher 
Empreendedora, Jovem Empreen-
dedor e Desenvolvimento e Lide-
rança Empresarial. Também foram 
mais de 60 horas de consultoria, 
por meio do projeto Conecta Amic. 
Dezenas de pessoas foram aten-
didas pela entidade em outras ati-
vidades, considerando os cursos 
de capacitação, as palestras e as 
consultorias realizadas.

“Ficamos felizes em proporcio-
nar ao micro e pequeno empresário 
a possibilidade de alavancar seus 
negócios por meio do conhecimento. É 

excelente somar forças 
com o empresariado, 
que passou na pande-
mia, por um momento 
tão difícil e agora está se 
recuperando com muito 
vigor, contando com 
nosso irrestrito apoio”, 
comenta a presidente 
da Amic PR, Sonia Xavier.

As oportunidades de capacita-
ção e de conhecimento abriram 
portas para empreendedores e até 
mesmo para quem trabalha como 
funcionário. É o caso da gerente de 
uma metalúrgica e funilaria Tecno-
silos de Cascavel, Eliane Zancanelli 
Bohrer. Ela trabalha na empresa do 
irmão e é responsável pela área 
administrativa e por isso decidiu, 
no início de 2021, investir em 
mais conhecimento. Ela participa 
do curso de capacitação Desenvol-
vimento e Liderança Empresarial, 
oferecido pela Amic PR.

“Esse curso foi uma descoberta. 
Estou há mais de sete anos acompa-
nhando meu irmão na empresa, sou 
responsável por toda parte burocrá-
tica e por isso acredito que preciso 
inovar sempre. Com a capacitação, 
consegui ter novas ideias, ampliar o 
conhecimento e trazer, também para 

ele, o aprendizado das palestras”, 
afirma Eliane.

NOVAS TURMAS
E como em 2021 os progra-

mas foram sucesso, para 2022, a 
previsão é de abertura de novas 
turmas, a partir de 24 de janeiro. 
“Esses empreendedores que já 
participaram dos cursos e fizeram 
a capacitação inicial terão acesso 
a um conhecimento mais avan-
çado. Enquanto isso, vamos dar a 
oportunidade a outros empreende-
dores para começar os módulos, 
participar das palestras e adqui-
rir bagagem para alavancar suas 
empresas”, adianta a gestora de 
Projetos Institucionais e Eventos da 
Amic PR, Dulce Ragazzon.

Para mais informações sobre os 
cursos de capacitação gratuitos e 
consultorias, basta fazer contato 
pelo telefone: (45) 3036-5636.
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EstaR: Transitar usa tecnologia 
para rastrear os “mais folgados”

Uma nova tecnologia está iden-
tificando pelas ruas da cidade os 
motoristas que acabam utilizando 
as vagas do EstaR (Estaciona-
mento regulamentado) por mais 
tempo do que o permitido. Um veí-
culo da companhia de trânsito da 
cidade, recebeu a tecnologia OCR 
(Optical Character Recognition) que 
será utilizada com objetivo de otimi-
zar o sistema de rotatividade das 
vagas na região central da cidade. 

O veículo já circulou no último 
mês em formato de testes e 
agora passa a ser operado pelos 
agentes de trânsito. Mesmo 
sendo uma das maiores áreas de 
Estacionamento Regulamentado 
do Paraná, com 5.699 vagas, a 
Transitar conta com um efetivo de 
apenas 17 agentes para fazer a 
fiscalização “manual” e percorrer 
todas as quadras, o que segundo 
eles, resulta em abusos por parte 
de condutores, que descumprem 
o principal objetivo do EstaR, 
que é assegurar a rotatividade e 
acesso democrático ao serviço.

Pela a lei, é permitido cada vaga 
ser utilizada pelo mesmo veículo 
apenas por duas horas seguidas.

FISCALIZAÇÃO AMPLIADA
De acordo com a presidente 

da Transitar, Simoni Soares, é 
necessário aumentar a fiscali-
zação do uso das vagas e, para 
isso, um veículo foi equipado com 
esta câmera de monitoramento. 
Por meio dele, agentes do EstaR 
passam a percorrer as vias com o 
apoio desta tecnologia que é inte-
grada à fiscalização. 

O objetivo da Transitar é aliar 
segurança e agilidade ao sistema, 
de forma transparente, como 

explica Simoni Soares. “Com o 
aumento no número de reclama-
ções pela ausência de vagas nas 
áreas centrais, a Autarquia buscou 
uma tecnologia capaz de auxiliar 
na fiscalização desses espaços, 
garantindo que todos possam uti-
lizá-los por curto período de tempo 
e, em seguida, deixe-os livres para 
outro cidadão, de forma que – 
democraticamente – todos possam 
usufruir da área pública adequada-
mente e sem utilizar, por exemplo, 
vagas especiais de idosos ou pes-
soas com deficiência, outro pro-
blema corriqueiro”.

O sistema, ao flagrar um veí-
culo irregularmente estacionado, 
faz o registro e envia a informação 
diretamente para o equipamento 
do agente, que faz a conferência 
presencialmente, verifica se está 
com cartão de papel, por exemplo, 
para só então lançar a notificação, 
que é deixada no painel do carro.

Além disso, será possível tam-
bém a leitura das placas de veícu-
los com indícios de ilícitos, cujo 
sistema pode ser alimentado para 
auxílio na segurança pública. “O 
sistema emitirá um alerta quando 

o OCR capturar uma placa lan-
çada na ‘lista negra’ e o agente 
de trânsito informará imediata-
mente às autoridades policiais”, 
detalhou Simoni. Mas reforçou 
que, a notificação será realizada 
apenas pelo agente in loco, após 
a devida conferência.

APP VAGO 
A forma de achar rapidamente 

uma vaga para estacionar é por 
meio do aplicativo VAGO. A pla-
taforma é inteligente e mostra 
o mapa da utilização do Estacio-
namento Rotativo, oferecendo 
maior comodidade, economia e 
praticidade ao condutor. O deta-
lhamento do sistema está dispo-
nível na página da empresa que 
administra o sistema em Cascavel, 
pelo https://vagoonline.com.br/.

Para incentivar o uso do aplica-
tivo, agentes de trânsito, em con-
junto com o Setor de Educação 
de Trânsito e Cidadania, farão as 
orientações durante os próximos 
dias no calçadão da Avenida Bra-
sil para estimular o uso do APP e 
orientar sobre o uso consciente 
das vagas do EstaR.
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Museu de História 
Natural

O Museu de História Natural do 
Zoológico de Cascavel denominado 
primeiramente de “Augusto Ruschi”, 
em homenagem póstuma ao Patrono 

da ecologia no Brasil, o cientista, 
agrônomo e naturalista Augusto 

Ruschi, foi inaugurado em julho de 
1986, recebendo diariamente,

 intensa visitação.
No ano 1992 foi construída uma 

nova edificação, o Centro de 
Educação Ambiental do Zoológico 
de Cascavel com verba recebida 

do Projeto do Unibanco – Ecologia, 
que a disponibilizou após aprová-la, 
através do Projeto do Programa de 

Educação Ambiental “Preservação da 
Natureza”, realizado com os alunos 

das escolas públicas de Cascavel. Para 
melhor atender o público o museu foi 

transferido para este novo espaço.

 Toda segunda-feira, o Zoológico 
Municipal de Cascavel fica fechado 
para manutenção, cuidados espe-
ciais com os animais e toda a pre-
paração do parque para mais uma 
semana de visitações. Mas, neste 
início de semana, em especial, a Di-
visão de Vida Silvestre e Bem-Estar 
Animal da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente recepcionou a im-
prensa e convidados para um café 
da manhã, em comemoração aos 
43 anos de fundação do Zoológico 
de Cascavel, que fica abrigado no 
Parque Ambiental Danilo Galafassi.

 O prefeito Leonaldo Paranhos, 
o secretário Municipal do Meio Am-
biente, Nei Hamilton Haveroth, o 
diretor do Departamento de Con-
servação Ambiental e Bem Estar 
Animal, Ailton Martins Lima, o Ge-
rente da Divisão de Vida Silvestre 
e Bem Estar Animal, Rodrigo Neca 
Ribeiro e sua equipe de biológicos, 
tratadores, médicos veterinários, 
estagiários compartilharam com 
os convidados a evolução do Zoo-
lógico ao longo de quatro décadas.

“Temos nesse parque a preser-

43 anos do Zoo: Uma festa de 
preservação da fauna e flora

O saudoso Leão Gaúcho também foi lembrado no aniversário do Zoo. O felino permaneceu 
no parque por mais de 20 anos sob os cuidados dos médicos veterinários e biólogos até o 
final da vida. Ele é considerado o símbolo da luta contra os maus tratos aos animais, e foi 

homenageado pela artista plástica, Marines Dal Pozzo Pilonetto. 

vação da fauna e flora, mais do 
que isso: consolidar o zoológico 
dentro das normas ambientais, di-
ferente de outros municípios que 
estão fechando os espaços de 
preservação de espécies. Ele (zo-
ológico) está dentro de um gran-
de investimento que vamos fazer 
chamado Território Verde, uma 
unidade ambiental no coração de 
Cascavel que abriga preservação, 
pesquisa e a visitação”, destacou 
o prefeito Paranhos.

“O zoológico é a contemplação 
do cuidado constante com a fauna 
e a flora, e ainda o papel de cada 
espécie no Meio Ambiente. Com 
o apoio do Prefeito Paranhos e o 
trabalho dos nossos colaboradores 
do Zoo temos um parque voltado à 
preservação, educação ambiental, 
pesquisa e a visitação do público”, 
enfatizou o secretário Nei Haveroth.

“A empatia do público com o 
Zoológico é muito importante, 
pois trazemos para esse espaço 

a educação ambiental com o foco 
na preservação das espécies e o 
papel de cada um deles. Agrade-
ço ao secretário Nei e ao Prefeito 
Paranhos, aos nossos colabora-
dores do Zoo que lutam incansa-
velmente pelo bem estar de todos 
as espécies que aqui permanece”, 
completou o gerente da Divisão de 
Vida Silvestre e Bem Estar Animal, 
Rodrigo Neca Ribeiro.

O ZOOLÓGICO
Em 23 de julho de 1976 atra-

vés Decreto Municipal n º 890/76, 
foi criado o Parque Municipal Da-
nilo Galafassi, com uma área de 
17,91 hectares.  Este Parque 
possui grande importância, por 
abrigar as principais nascentes do 
rio Cascavel e um remanescente 
de vegetação composta por Arau-
cária, Cedro, Angico, Palmito, Erva 
Mate entre outras.  Com o objeti-
vo de se criar um espaço para o 
lazer dos cascavelenses, neste 
local instalou-se o Zoológico Muni-
cipal de Cascavel, inaugurado em 
12 de dezembro de 1978. O Zo-
ológico está localizado no municí-

pio de Cascavel, na Rua Fortunato 
Bebber, 2307, bairro Jardim Nova 
York, no interior do Parque Natural 
Municipal Danilo Galafassi.  

Os animais que compõem o plantel 
do Zoológico são oriundos de: Apre-
ensões e resgates realizados por 
órgão ambientais como IBAMA (Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis), 
IAT (Instituto Água e Terra) e a Polí-
cia Ambiental. Também de permutas 
de animais com outras instituições; 
transferências de outros Zoológicos 
(animais excedentes); e, finalmente, 
reprodução no próprio Zoológico.

72 ESPÉCIES
O Zoológico Municipal tem a atri-

buição de guarda, proteção e cuida-
do do plantel de cerca de 400 ani-
mais de 72 espécies. Os cuidados 
envolvem nutrição, limpeza de recin-
tos e atendimento clínico veterinário 
tanto em Check-up de rotina como 
eventuais emergências. Já o Setor 
Extra, tem a atribuição de recepção 
aos animais oriundos de órgãos am-
bientais como o Instituto Água e Ter-
ra - IAT, ser um espaço de recupera-
ção para os animais excedentes do 
plantel ou aqueles que aguardam 
sua reintrodução na natureza.

FOTOS: SECOMLeão Gaúcho
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ensões e resgates realizados por 
órgão ambientais como IBAMA (Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis), 
IAT (Instituto Água e Terra) e a Polí-
cia Ambiental. Também de permutas 
de animais com outras instituições; 
transferências de outros Zoológicos 
(animais excedentes); e, finalmente, 
reprodução no próprio Zoológico.

72 ESPÉCIES
O Zoológico Municipal tem a atri-

buição de guarda, proteção e cuida-
do do plantel de cerca de 400 ani-
mais de 72 espécies. Os cuidados 
envolvem nutrição, limpeza de recin-
tos e atendimento clínico veterinário 
tanto em Check-up de rotina como 
eventuais emergências. Já o Setor 
Extra, tem a atribuição de recepção 
aos animais oriundos de órgãos am-
bientais como o Instituto Água e Ter-
ra - IAT, ser um espaço de recupera-
ção para os animais excedentes do 
plantel ou aqueles que aguardam 
sua reintrodução na natureza.

FOTOS: SECOMLeão Gaúcho
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 Quem ainda não assistiu ao 
Auto do Natal da Vida, um espetá-
culo sensorial que conta a história 
do nascimento de Jesus por meio 
de estações semelhantes à “Via 
Sacra”, tem até o dia 23 de dezem-
bro para acompanhar as apresenta-
ções que acontecem nas áreas inter-
nas e externas do Centro Cultural 

‘Cartinhas de Natal’ adotadas pela
população recebem os presentes
 A Secretaria de Assistência 

Social já iniciou as entregas dos 
presentes para crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabi-
lidade que escreveram mais de 
1.100 “Cartinhas de Natal”. Elas 
foram adotadas pela população 
que comprou os brinquedos, ali-
mentos e material escolar solicita-
dos pelas crianças e adolescentes.

De acordo com o secretário de 
Assistência Social, Hudson Mores-
chi Jr, todos os presentes serão 
entregues até o dia de Natal. A 
distribuição começou na última 
sexta-feira (10) nas unidades do 
Cras (XIV de Novembro, Cascavel 
Velho e Cancelli) e terá sequência 
ao longo dos próximos dias. 

Hudson Moreschi destacou a 
participação da população no ato 
solidário. “Sem a população de 
Cascavel, que é extremamente 

solidária, não seria pos-
sível termos essa grande 
ação de amor e carinho ao 
próximo. Até o dia de Natal 
vamos entregar a cada uma 
dessas crianças o presente, o 
respeito, o amor que cada um 
dos cidadãos de nossa cidade 
dedicou a eles”, disse.

Gilberto Mayer, em Cascavel.
O espetáculo foi aber to no 

sábado (11) e faz parte da programa-
ção do Natal da Vida 2021. A história 
é contada por quatro narradores que, 
de fora, como se fossem expectado-
res, relatam a trajetória de Maria até 
o nascimento do menino de Jesus.  
Vários palcos são posicionados em 

ordem que contém, cronologica-
mente, a história e grupos de até 
50 pessoas irão caminhar entre as 
cenas do espetáculo. Neles, perso-
nagens encenam trechos da histó-
ria com músicas, danças e outras 
atividades. A caminhada leva até o 
palco principal, ao ápice da histó-
ria: Maria, José e o menino Jesus 
na manjedoura. Embora seja uma 
história cristã, as atrações são 
voltadas ao público em geral, para 
todas as religiões e para todas as 
diversidades de fé.  

São cerca de 100 pessoas 
envolvidas no espetáculo entre 
atores, cantores, técnicos e pro-
dução. As apresentações são diá-
rias e com três sessões diárias, às 
19h30, 20h30 e 21h30. 

S
E
C

O
M

Auto do Natal da Vida segue até dia 23
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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
Falar menos e ouvir mais pode ser um bom conselho para você 
nas primeiras horas do dia. Procure refletir mais sobre o que 
os outros dizem e tente “ler nas entrelinhas” antes de tirar suas 
próprias conclusões, não se deixe enganar.  

Você vai contar com muita energia, iniciativa, determinação e 
disciplina no emprego, e terá todo apoio do céu para explorar seus 
talentos e mostrar do que é capaz. Lua e Saturno em conflito só 
recomendam cuidado com problemas de comunicação. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
A principal dica dos astros para você hoje é ser flexível e mostrar 
que pode aprender novas formas de executar as tarefas. Se agir 
com teimosia ou resistir às inovações, pode enfrentar tensões e 
prejuízos no trabalho, então mostre que quer aprender e siga o 
exemplo de pessoas sábias, experientes e bem sucedidas.

A Lua na Casa das Transformações mostra que você pode ter um 
dia agitado, com mudanças e imprevistos. Procure ficar atenta (o) 
a tudo que acontece à sua volta e mostre que sabe se adaptar 
às situações. Numa dessas, você pode transformar um desafio 
em uma grande oportunidade de sucesso. 

O céu recomenda que você se una aos colegas e trabalhe em 
equipe para cumprir metas e alcançar os objetivos em comum. 
Mas Lua e Saturno em conflito podem azedar uma parceria com 
parentes, então, se você trabalha em família, convém ter muita 
paciência e jogo de cintura. 

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai mostrar uma disposição invejável para o trabalho, mas 
é melhor não contar com o apoio de colegas hoje, pois tensões 
no céu indicam que pode se decepcionar. E com a Lua na Casa 
11, irá precisar de mais liberdade para fazer as coisas do seu jeito 
e no seu ritmo, vai mostrar muita iniciativa e determinação para 
alcançar seus objetivos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu trabalho vai render mais hoje se puder fugir de agitação e se 
isolar num canto calmo e tranquilo. A Lua em conflito com Saturno 
indica que vai precisar de mais silêncio e concentração, seja ao 
cumprir as tarefas ou ao investir nos seus estudos.

Touro 21/04 a 20/05
A Lua em quadratura com Saturno avisa que nem tudo será como você 
planejou nesta quarta-feira, mas a vida é assim e você deve enfrentar os 
obstáculos com naturalidade, sem se estressar. Com Sol e Marte na Casa 
8, as mudanças serão inevitáveis, então mostre que sabe se adaptar e 
use as transformações como trampolins para algo melhor. 

Tensão em família pode tumultuar um pouco as primeiras horas do 
seu dia, ainda mais se você agir com teimosia ou insistir demais 
em fazer as coisas do seu jeito, terá que ceder um pouco se quiser 
acalmar os ânimos. No trabalho, pode contar com o apoio de ami-
gos e agir em equipe para chegar mais rápido aos seus objetivos.

A Lua no seu paraíso astral garante sorte, criatividade e um dia de 
boas conquistas para você. Você estará tão de bem com a vida 
que até as tarefas mais chatas vão parecer mais fáceis hoje. Só 
não convém facilitar com dinheiro, pois há risco de gastar demais 
ou de não receber uma grana que está esperando.

O céu anuncia tensões para quem trabalha em parceria ou sociedade. 
Você deve controlar a impaciência, a teimosia e mostrar muito jogo de 
cintura se quiser evitar atritos. O primeiro passo é aceitar as diferenças 
de opinião, sem querer impor as suas vontades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CUF
TVGLOBINHO
PIRAODIAR

CORALVIR
BESOAFETO

GSPTRI
POEIRASG

VIDEOGAME
ERARGOLAS

PROLTOST
NIBALISO

RASGOORAR
DIANAIG

WORDEEXCEL
RIOSGOMA

Antigo
programa
infantil da 
Rede Globo

Substituto
do diri-
gente

estadual

Artigo
definido

masculino
(Gram.)

Enfeite
colorido

da árvore
de Natal

Relativo
a todo o
cosmo

Sentir
profunda
aversão 

Ir e (?):
direito

básico do
cidadão 

Roedor
que vive

em
capinzais

Adminis-
trador

Técnica
como

o do-in

Em (?)
de: em

defesa de

Chapéu
usado por
carteiros

(pl.)

Casquinha
de (?),

tira-gosto

Nome da
Mulher

Maravilha
(HQ)

(?) Niña,
fenômeno
meteoro-

lógico

(?) de
mascar:
chiclete

O dia sem
nuvens

Sem
educação

Fogueira
olímpica
Tipo de
cobra

Três vezes
(red.)

Pomo de
adão

Dois apli-
cativos do
Windows

Vias fluviais

Consoantes
de "seta"
Referente
à opera

Aros; 
anéis

Concentra-
do (gíria)

Onde vive
o ácaro

Jogo ele-
trônico

Beijo, em 
espanhol

Antecede
o "O"

Dano na 
roupa  velha

Não áspero
Entidade

dos jorna-
listas

Discursar 
em público 

Vogais 
de "café"

Isabela
Garcia,

atriz 

Neces-
sidade

emocional
do bebê

Arrasta-pé
País da
América
Central

Principal
artéria do

corpo
(Anat.)

4/beso — gogó — preá. 5/haiti. 10/word e excel.

Esta é uma fase favorável para o seu bolso, tanto para organi-
zar e planejar melhor suas despesas quanto para buscar meios 
alternativos de aumentar seus ganhos. O único alerta dos astros 
é para não misturar dinheiro com amizade, pois você pode se dar 
mal e perder grana, evite empréstimos e negócios com amigos.
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Evite o sol das 10h às 16h

Passe a cada 4h o protetor solar 
(aplicar só uma vez não vale, viu?)

Bonés e chapéus serão seus “BFFs”

Óculos de sol não é apenas charme, 
e sim para proteger seus lindos olhos.
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n Redação: Paulo Eduardo
   Fotos: Assessoria

 Depois de ser heptacampeão do 
Campeonato Paranaense da Série 
Ouro, agora o Cascavel Futsal está 
com “uma mão na taça” da Liga 
Nacional de Futsal, com a chance 
de colocar o nome do time entre os 
grandes campeões do maior cam-
peonato de futsal do país. Mas, 
para isso, ainda restam 40 minu-
tos de jogo, que podem coroar 
o ótimo trabalho desempenhado 
pela equipe em 2021. 

Com mais de 75% dos pontos 
conquistados durante toda a tem-
porada, a equipe tem como pontos 
fortes a solidez e a constância. O 
grupo comandado pelo técnico Cas-
siano Klein conseguiu impor um 
estilo de jogo único, ofensivo, e que 
está dando resultados.

No próximo domingo (19), às 11h, 
a Serpente Tricolor faz o jogo de volta 
contra o Magnus, time que é o atual 
campeão e já venceu duas vezes a 
LNF. A partida será disputada no 
“Caldeirão da Neva”, que teve a 
capacidade de público aumentada 
com arquibancadas móveis. Em ape-
nas um dia de venda, os ingressos 
foram esgotados.  No jogo de ida, 
em Sorocaba, o Cascavel dominou 
as ações em grande parte do jogo. 
Ernani, duas vezes, e Zequinha fize-
ram os gols da Serpente, enquanto 
Leozinho marcou para o Magnus. 

Agora, a Serpente se prepara para 
o confronto decisivo. O técnico Cas-
siano Klein prevê um jogo difícil, mas 
ressalta que a equipe treinou bem 
e está preparada. “Estamos felizes 
demais pelo momento, pela oportu-
nidade de disputar uma final desse 
tamanho. Nossa equipe conseguiu 
construir muitas coisas durante todo 
o ano e é isso que vamos precisar 
nestas decisões. Treinamos muito 
bem, nos concentramos. E vamos 
entrar mais uma vez para competir 

Serpente busca título inédito 
com “Caldeirão da Neva” cheio

muito contra a forte equipe do Mag-
nus”, disse. O fixo Carlão, capitão 
da equipe, destacou a entrega do 
time nos jogos e espera terminar o 
ano levantando mais uma taça. “Tra-
balhamos muito até aqui, transfor-
mando todo o nosso suor do dia a 
dia em resultados. Estamos com a 
parte mental, tática e física prontos. 
Nossa equipe se entrega muito em 
todos os jogos e domingo não vai 
ser diferente. Queremos conquistar 
este título depois de um ano tão bom 
como este”, ressaltou.

RETROSPECTO EM 2021
Em 57 jogos disputados no ano, 

o Cascavel perdeu apenas quatro. 
Foram incríveis 38 vitórias e 15 
empates, somando todas as compe-
tições de 2021. A busca permanente 
pelo gol e a fome por vitórias fez com 
que o time conseguisse conquistar 
bons resultados, independentemente 
de jogar dentro ou fora de casa. 

O Cascavel terminou a primeira 
fase da Liga Nacional na segunda 
colocação geral, com 32 pontos em 
14 jogos. O time ficou somente atrás 
do Carlos Barbosa, que somou 34 
pontos. Já na fase mata-mata, em 
sete partidas decisivas, houve apenas 
um revés. Foram quatro vitórias, dois 
empates e somente uma derrota.

MATA-MATA 
Nas oitavas de final, a Serpente 

enfrentou o Tubarão, de Santa Cata-
rina. O primeiro jogo terminou empa-
tado em 3 a 3, e o segundo acabou 
com goleada do Cascavel, que apli-
cou 6 a 1 no adversário. Nas quartas 
de final o duelo foi contra o Joaçaba, 
ex-time do técnico Cassiano Klein. 
A primeira partida novamente termi-
nou empatada e a decisão foi para o 
Ginásio da Neva. O Cascavel venceu 
por 5 a 3 e garantiu vaga na semifi-
nal.  Em mais uma parada dura pela 
frente, o Cascavel precisou superar 
o Carlos Barbosa, maior campeão da 
LNF com cinco títulos. Foram duas 
partidas de tirar o fôlego. No primeiro 
confronto a Serpente venceu por 4 a 
2. No jogo de volta, em terra gaúcha, 
o Cascavel foi derrotado por 4 a 1 no 
tempo normal, mas venceu por 1 a 0 
na prorrogação, carimbando a vaga 
na grande final.

Depois de vencer o Magnus em 
Sorocaba, basta apenas um empate 
no tempo normal em Cascavel para 
que a Serpente possa levantar a taça 
e escrever o nome do time entre os 
grandes do futsal brasileiro. 
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 O Futebol Clube Cascavel já está 
deu início aos trabalhos da temporada 
2022 em que o time novamente terá 
compromissos durante o ano todo, 
com as disputas do Campeonato 
Paranaense, da Copa do Brasil e do 
Brasileirão Série D.  Neste ano, a Ser-
pente Aurinegra entrou em campo 35 
vezes, entre as três competições dis-
putadas. O time cascavelense obteve 
16 vitórias, 16 empates e apenas três 
derrotas, o que corresponde a 60% de 
aproveitamento, com 53 gols marca-
dos e 38 sofridos.

Na final do Paranaense, que 
marcou o reencontro com a torcida 
após 584 dias, o time ficou com o 
vice-campeonato ao perder o título 
nas cobranças de pênalti contra o 
Londrina, após empate em 1 a 1 
no tempo normal. Entretanto, vale 
destacar que a Serpente foi a única 
equipe invicta na competição. Pela 
Copa do Brasil o Cascavel estreou 
em casa e despachou o tradicional 
Figueirense ao vencer de virada por 2 
a 1. Já na segunda fase, a Serpente 
perdeu para o Avaí.

Já na Série D a equipe terminou 
a primeira fase na segunda coloca-
ção do grupo 8, com 27 pontos, um 
a menos que o líder Joinville. No 
mata-mata os comandados do téc-
nico Tcheco enfrentaram o Cianorte. 
O primeiro jogo terminou empatado e 
o segundo acabou com vitória para a 
equipe do Noroeste do Estado.

O Futebol Clube Cascavel ficou 
entre os 80 melhores times do fute-
bol brasileiro, somados os 20 times 
da Série A do Brasileirão, 20 equipes 
da Série B e 20 da disputa da Série 
C, mais os 32 classificados para a 
segunda fase da Série D, onde na 
classificação geral a Serpente Auri-
negra terminou a sua participação 
na 16ª posição.

Com o objetivo de chegar ainda 

Cascavel projeta “voos mais 
longos” na temporada 2022

mais longe em 2022, ontem (14), 
toda a diretoria, comissão técnica e 
jogadores do Futebol Clube Cascavel 
deram início oficialmente à pré-tem-
porada para o calendário de jogos do 
ano que vem.

REFORÇOS
Ao todo 24 jogadores foram apre-

sentados pela diretoria para este 
começo de trabalho. O time manteve 
a base que disputou as competições 
em 2021 e ainda trouxe cinco novos 
reforços. O zagueiro Jamerson, os 
volantes França e Fabrício Bigode, 
os atacantes Núbio Flávio e Samuel.

“É fundamental para a continui-
dade do trabalho e do nosso sucesso 
ter conseguido manter a base dos 
atletas para a temporada seguinte. 
Isso reforça o quanto acreditamos 
no projeto. E ainda já tivemos a che-
gada destes cinco novos jogadores 
que vão fortalecer o elenco” disse o 
diretor- executivo de futebol, Marcus 
Vinicius Beck Lima.

O experiente França, ex-Palmeiras 
e que já disputou Copa do Brasil, 
Paranaense e Brasileirão, tem expec-
tativa colher bons frutos na primeira 
temporada defendendo o manto auri-
negro. “Sabemos que as competi-
ções que o Cascavel vai disputar são 
muito difíceis, temos total condição 
de realizar um bom trabalho através 

do planejamento que foi feito e o que 
temos mostrado nos últimos anos, 
com certeza vamos colher bons fru-
tos”, disse o jogador.

A equipe será comandada, nova-
mente, pelo técnico Tcheco, que 
mesmo com outras propostas, deci-
diu permanecer e renovou contrato 
com o clube por mais uma tempo-
rada. “Mantivemos o Tcheco e a 
mesma base da equipe e trouxemos 
reforços pontuais, mas que serão 
muito impor tantes no time. Con-
fiamos que teremos um ano muito 
positivo novamente”, disse Rudinei 
Guimarães, diretor de futebol.  

ESTREIA EM 2022
Atual vice-campeão estadual 

invicto, o Cascavel terá o primeiro 
jogo no Paranaense no dia 23 de 
janeiro, contra o Rio Branco, no 
Estádio Olímpico Regional Arnaldo 
Busato. Até lá, o clube vai se prepa-
rar técnica e fisicamente e terá uma 
série de amistosos antes do começo 
da competição estadual. O crono-
grama faz parte do planejamento da 
comissão técnica para a preparação 
dos atletas visando os três compro-
missos oficiais da Serpente Aurinegra 
na temporada de 2022. 

n Redação: Paulo Eduardo
   Foto: Assessoria
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