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 Não é exagero dizer que o Cascavel Futsal fechou 2021 com “Chave de Ouro”. A Serpente 
Tricolor é o maior campeão da Série Ouro do Paraná com sete títulos conquistados!  

E, agora, o título que faltava, não falta mais: Campeão da Liga Nacional de Futsal, com dois 
grandes jogos contra o Magnus Sorocaba, um dos principais times da bola pesada no Brasil. A 

goleada de 6 a 0 no “Caldeirão da Neva” coroou a ‘impecável’ temporada da Serpente.
l Pág. 14

Maior do PR! Melhor do Brasil
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O poder da palavra escrita
A escrita, prática de expressar em palavras o que se sente, 

existe desde as civilizações antigas. É indicada para todos os 
que desejam libertar os sentimentos reprimidos. Nem sempre a 
oralidade é a melhor escolha ou a mais fácil quando se busca o 
alívio das dores da vida e as redescobertas. Então, muitas vezes, 
o “barulho do silêncio” encontra na palavra escrita mais potência 
para aquietar a alma e aconchegar o viver.

Ademais, o poder da palavra escrita é transformador para aque-
les que se dispõem a se revelar e se enxergar escrevendo, seja 
para criar ou para colocar no papel aquilo que sente. É uma expe-
riência de autoencontro, na qual materializamos o que se passa 
na mente sem julgamentos.

Quando colocamos as nossas emoções no papel (ou na tela, 
em tempos digitais), abrimos um novo caminho para reflexão diante 
das aflições, medos, inseguranças, ansiedade, rejeição e tudo mais 
que nos impede de viver com mais leveza, isto é, com menos dor.

Por meio da escrita externalizamos os nossos sentimentos e 
chegamos a respostas ou, talvez, mais perguntas, também fun-
damentais para uma vida com mais sentido. As ferramentas para 
isso são distintas, as propostas podem ser diferentes, mas o fato 
é que o ato de escrever é poderoso para aqueles que desejam um 
viver mais leve. Quando escrevemos um texto, ele deixa de ser 
nosso e passa a ser do mundo. Quando alguém o lê e se identifica 
com o tema ou a história, aquelas palavras ganham vida no outro. 
Portanto, as palavras não existem para ocupar espaços em branco 
no papel, mas para dar sentido à vida.

Especialistas que atuam com a palavra escrita para ajudar as 
pessoas em suas descobertas destacam esse potencial das letras, 
que se tornou ainda mais claro em meio ao enfrentamento da pan-
demia de covid-19. No período de isolamento social, papel e caneta 
— ou, se preferir, teclados e telas — provaram-se companhias que 
podem ajudar a viver com menos solidão e mais solitude em dias 
de descobertas e buscas internas, com mais compaixão e empatia.

Salete Bernardino Poscidonio é professora de apoio 
pedagógico do Colégio Marista Maringá.

“O Cartão Comida Boa é 
um projeto social que vai 
atender 100 mil famílias 

humildes no Paraná, dando 
segurança alimentar”‘‘

‘‘“Cada família 
recebe um cartão 
com um crédito 

para ir ao supermercado, 
na mercearia mais 

próxima da sua casa, e 
pode fazer uma compra 
de mantimentos 
básicos – arroz, 

feijão, farinha, óleo” ‘‘
‘‘
Ratinho Junior, governador do Paraná.
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Genebra – Enquanto a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) 
quer segurar as festas de fim 
de ano para conter o avanço 
da variante Ômicron, o CEEC 
(Comitê Especial de Enfrenta-
mento à Covid-19), que asses-
sora cientificamente a Secreta-
ria Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, “aprovou” realização 
do Carnaval 2022.

O diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, pediu às famílias que 
repensem o Natal face ao 
rápido avanço da variante 
Ômicron. “Um evento cance-
lado é melhor que uma vida 
cancelada”, afirmou. Ele aler-
tou para as aglomerações 
durante a época festiva que se 
aproxima, lembrando que elas 
podem levar a um “aumento 
de casos, à sobrecarga dos sis-
temas de saúda e a mais mor-
tes” por covid-19.

“Todos nós queremos vol-
tar ao normal. A forma mais 
rápida de conseguir passa pela 
tomada de decisões difíceis, 
por líderes, para defender a 
todos. Em alguns casos vai sig-
nificar cancelar ou adiar even-
tos”, explicou Ghebreyesus 
em entrevista coletiva nessa 
segunda-feira. “Um evento 
cancelado é melhor do que 
uma vida cancelada. É melhor 
cancelar agora e celebrar 
depois do que celebrar agora 
e lamentar depois”, afirmou.

Adhanom explicou que 
atualmente existem evidên-
cias de que esta nova variante 
está se dispersando significa-
tivamente, mais rápido” do 
que a estirpe anterior, a Delta, 
causando infeções em pes-
soas já vacinadas ou que se 
recuperaram da covid-19. “É 

OMS quer segurar festas de 
Natal; Rio aprova o Carnaval

 ABR

mais provável que as pessoas 
vacinadas ou recuperadas da 
covid-19 possam ser infectadas 
ou reinfectadas”, disse Tedros.

Dessa forma, a OMS con-
sidera “insensato” concluir 
que a Ômicron é uma variante 
“mais branda”. “É insensato 
pensar que esta é uma variante 
branda, que não causará doen-
ças graves, porque com os 
números aumentando, todos 
os sistemas de saúde estarão 
sob pressão”, disse Soumya 
Swaminathan, cientista-chefe 
da OMS. A organização deu, no 
entanto, alguma esperança ao 
considerar que a pandemia, 
que já causou mais de 5,6 
milhões de mortes em todo 
o mundo, poderá acabar em 
2022, se 70% da população 
mundial estiverem vacinados 
até meados do próximo ano.

“Nós esperamos que essa 
doença passe a ser relativa-
mente branda, que seja facil-
mente prevenida, que seja 
facilmente tratada”, disse 
Mike Ryan, principal espe-
cialista em emergências 
da OMS. “Se conseguirmos 

manter a transmissão do vírus 
ao mínimo, poderemos acabar 
com a pandemia”, declarou.

CARNAVAL
Já o CEEC, do Rio de 

Janeiro, deliberou por não 
impor restrições à realização 
do carnaval na cidade. Em 
2022, o carnaval será nos dias 
26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de 
março, terça-feira. Ele também 
apoiou a vacinação contra a 
doença em crianças, inclusive 
sugerindo a compra direta 
pelo município. As duas reco-
mendações foram tomadas na 
reunião de segunda-feira (20) e 
divulgadas ontem (21).

“O CEEC, fundamentado no 
cenário epidemiológico favorá-
vel (número de casos, número 
de casos internados, % de posi-
tividade de testes), com 80% 
de cobertura vacinal atual, na 
análise dos dados de todos os 
eventos com aglomeração no 
país e no Rio de Janeiro, e sus-
tentado pelas evidências cien-
tíficas disponíveis, recomenda 
à SMS que não estabeleça, 
nesse momento, nenhuma 

restrição à realização do car-
naval carioca”, destacaram 
os especialistas que integram  
o comitê.

CRIANÇAS
Quanto à vacinação em 

crianças, os técnicos demons-
traram apoio à medida, salien-
tando que ela se baseia em 
evidências disponíveis até o 
momento, devendo o governo 
municipal avaliar a possibili-
dade de comprar as vacinas 
diretamente dos laboratórios. 
“Alinhado às sociedades científi-
cas e às melhores evidências até 
aqui disponíveis, o CEEC reco-
menda fortemente à SMS que 
todas as medidas sejam adota-
das para implementar a campa-
nha de vacinação em crianças, 
avaliando, inclusive, a eventual 
necessidade de compra direta 
aos fornecedores”, destacaram 
os integrantes do comitê.

O CEEC é formado por médi-
cos, cientistas, professores uni-
versitários, especialistas em 
saúde, membros da prefeitura 
e pelo secretário municipal de 
Saúde do Rio, Daniel Soranz. 

Brasília - A poucos dias do 
Natal e com movimento ainda 
tranquilo para esta época do 
ano, usuários têm reclamado 
de atrasos e cancelamentos 
de voos em alguns dos prin-
cipais aeroportos brasileiros. 
No Aeroporto Internacional de 
Cumbica, em Guarulhos, por 
exemplo, as empresas aéreas 
admitem problemas “pon-
tuais” que atribuem ao “efeito 
cascata” da chuva registrada 
na última sexta-feira (17).

Segundo a GRU Airport, 
dos 344 pousos e decolagens 
programados para ocorrer em 
Cumbica entre a meia-noite 
e às 16 horas de ontem (21), 
apenas 57 sofreram mais de 30 
minutos de atraso, e nenhum 
foi cancelado. 

Ainda assim, as empresas 
com maior presença local, 
Latam e Gol, confirmam que 
suas operações ainda sentem 
as consequências dos proble-
mas causados pela forte chuva 
da última sexta-feira (17) que 
derrubou, temporariamente, 
o sistema de iluminação 
aeroportuária.

Segundo a Latam, além do 
“efeito cascata”, com conse-
quências que “seguem sendo 
regularizadas”, também há 
voos sofrendo atrasos devido à 
demora na inspeção sanitária 
para as conexões. “Isso acar-
reta que alguns passageiros 
acabem perdendo suas cone-
xões, tendo que ser reacomo-
dados em voos posteriores”, 
afirmou a companhia.

Também em nota, a Gol 
informou que há cinco dias 
vem reacomodando passa-
geiros cujos voos tiveram que 
ser cancelados ou remaneja-
dos em função das chuvas da 
última sexta-feira. 

Aeroportos:
atrasos e muita
dificuldade

Lotofácil concurso: 2403
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 Em votações “simples” 
e sem debates, a Câmara de 
Cascavel aprovou em primeira 
e segunda votação, o PL n° 
163/21, que concede revi-
são salarial de 11,12% aos 
vencimentos dos vereadores 
e aos servidores públicos do 
legislativo municipal. O PL foi 
aprovado de forma unanime.  
Com essa revisão, os salários 
dos vereadores, passam dos 
atuais R$ 12.078,49 para R$ 
13.421,61, por mês, ou seja, 
um aumento de R$ 1.343,12 
por mês. Somando a folha de 
pagamento de todos os verea-
dores, servidores efetivos e 
comissionados, o total passa 
de R$ 1.201.442,04 para  
R$ 1.345.982,68, por mês.

Para o advogado Moa-
cir Vozniak, essa revisão “é 
inconstitucional”. De acordo 
com o causídico, para expli-
car essa revisão é necessário 
separar as categorias de agen-
tes públicos, que são os servi-
dores públicos e dos agentes 
políticos, que são aqueles 
eleitos, como prefeitos e 
vereadores. “O reajuste dos 
servidores da Câmara está 
correto, contudo, o reajuste 
no subsidio dos vereadores 
é inconstitucional, fere a Lei 
Orgânica Municipal, a Consti-
tuição Federal e pode ensejar 
improbidade administrativa, 
pois o aumento do subsidio 
dos vereadores precisa ter 
votado na legislatura ante-
rior”, argumenta. 

Segundo o advogado, ape-
sar de parte da jurisprudência 
jurídica entender que a revisão 
para recompor as perdas infla-
cionárias é possível, mesmo 
no caso de vereadores, o 
STF julga inconstitucional, 
pois a própria Lei Orgânica 
prevê que a revisão deve ser 
votada na legislatura anterior. 
“O Supremo Tribunal Federal 
tem decidido que é inconstitu-
cional, pois fere o artigo 29 
da Constituição Federal. Essa 
lei que eles aprovaram tem 
base no artigo 37, que serve 

apenas para os agentes públi-
cos e não para os políticos. 
E, principalmente, fere a Lei 
Orgânica do Município de 
Cascavel, que prevê que não 
pode ter esse aumentar na 
própria legislatura”. 

Segundo ele, para que 
essa revisão pudesse ser 
concedida sem irregularidade, 
seria necessário separar o rea-
juste dos agentes públicos e 
dos agentes políticos. Além 
disso, precisaria alterar a Lei 
Orgânica Municipal para que 
pudesse ser concedido esse 
reajuste dentro da mesma 
legislatura, o que pode suge-
rir improbidade administrativa. 
“Se pegar a legislação apli-
cável à espécie certamente 
vão incorrer em improbidade 
administrativa. Já tem vários 
casos em vários municípios 
do Brasil em que os verea-
dores tomaram essa mesma 
atitude, essa mesma decisão 
aumentando os seus venci-
mentos através da mesa 
diretiva e deu improbidade 
administrativa”, completou

CÂMARA REBATE
Em manifestação, o Pro-

curador Geral da Câmara de 
Cascavel, o advogado Ander-
son Carvalho, informou que 
essa revisão é constitucional 
e que o entendimento que não 
era possível conceder no pri-
meiro ano, era do TCE e que 
o mesmo já foi revogado. “O 
projeto tem toda legalidade, 
não possui nenhum vício, 
principalmente constitucional”, 
garantiu o procurador, com-
pletando que “é totalmente 
constitucional, inclusive para 
os agentes políticos; existia 
antigamente um entendimento 
do Tribunal de Contas que no 
primeiro ano da legislatura não 
era possível, acontece que 
isso caiu por terra, esse enten-
dimento foi revogado pelo pró-
prio Tribunal de Contas.” 

Agora, o projeto segue 
para sanção do prefeito Leo-
naldo Paranhos. 

Cidadão Honorário
O médico Rodrigo Nicácio, 
diretor Técnico Médico do 
Consamu recebeu ontem 
(21) a comenda do título 
de Cidadão Honorário 
de Cascavel. A entrega 
da homenagem ocorreu 
em sessão solene que 
contou com a presença de 
diversos convidados, entre 
autoridades, familiares, 
colegas de trabalho e amigos. 
Nicácio deixará o Consamu 
após oito anos de serviços 
prestados, retornando à 
Maceió, Alagoas.

Consamu
Com saída de Rodrigo 
Nicácio, quem assume 
como Diretora Técnica do 
Consamu (Consórcio de 
Saúde dos municípios do 
Oeste) é a médica Karina 
Correa Ebrahim. Ela é 
graduada em Odontologia 
e Medicina. Karina 
garante que terá muito 
trabalho pela frente e que 
deseja retribuir o voto de 
confiança depositado nela. 

Recesso
A Câmara de Cascavel 
realizou ontem as duas 

Audiência Pública
Será realizada hoje (22), a Audiência Pública para 

apresentação, debate do projeto e das minutas do edital 
do novo contrato de Concessão dos Serviços Públicos de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no Município 
de Cascavel. O encontro ocorrerá das 9h às 12h, no 

auditório da Prefeitura.

Aprovado
Apesar das relações estremecidas, os vereadores 

aprovaram o Projeto de Lei Complementar n° 13/21, 
que inclui serviços de rastreamento à distância no rol 
de pagamento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza). O único voto contra foi do vereador 
Serginho Ribeiro (PDT).

últimas sessões do ano, 
uma ordinária e outra 
extraordinária. Agora, os 
vereadores e servidores da 
Câmara entram no período 
de recesso legislativo, que 
vai até 10 de janeiro, porém, 
as sessões retornam apenas 
em fevereiro. Contudo, 
uma Sessão Extraordinária 
deverá ser marcada no dia 3 
de janeiro para votação dos 
projetos que autorizam as 
novas concessões do Lixo e 
do Transporte Público. 

Relações
O recesso legislativo 
iniciou com as relações 
entre câmara e prefeitura 
abaladas, isso por conta das 
derrotas que o Executivo 
sofreu na sessão da última 
segunda-feira (20), onde os 
vereadores rejeitaram as 
autorizações para as novas 
concessões do Lixo e do 
Transporte. Ontem (21), 
durante a extraordinária, 
vários vereadores se 
mostraram chateados 
com o prefeito Paranhos 
por “não entender” o 
posicionamento dos 
parlamentares que votaram 
contra, mesmo aqueles da 
base do governo. 

Revisão dos salários dos 
vereadores gera polêmica
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Acic destina recursos ao 
Cemic através da Uniciac

Praticar a solidariedade também 
é um dos compromissos da Acic 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Cascavel), entidade que 
há mais de 60 anos atua em favor 
das empresas e da comunidade de 
Cascavel. A Uniacic, Universidade 
Corporativa Empresarial da asso-
ciação comercial, desenvolveu uma 
ação especial em outubro. Um per-
centual de todos os cursos e trei-
namentos realizados naquele mês 
foi destinado ao Cemic, o Centro 
de Estudos do Menor e Integração 
à Comunidade. 

O repasse do valor foi feito 

na segunda-feira (22), 
pelo presidente da Acic, 
Genesio Pegoraro, aos 
diretores do Cemic. 
Estiveram no ato o pre-
sidente Fernando Noro, 
diretores e colaborado-
res da instituição que, atualmente, 
atende cerca de 180 crianças e 
adolescentes. “A Acic fica feliz em 
poder contribuir com uma entidade 
que há tantos anos faz o bem e 
contribui para a formação cidadã 
de tantas pessoas”, disse Gene-
sio, que também é voluntário do 
Cemic. 

O CEMIC
O Cemic, fundado em 3 de Outu-

bro de 1977, é uma ONG sem fins 
lucrativos que desenvolve o serviço 
de convivência e fortalecimento de 
vínculos, no contraturno escolar 
para crianças e adolescentes de 6 
a 15 anos em situação de vulnera-
bilidade social. 
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“Aviário-modelo” é uma das 
novidades do 34º Show Rural

A avicultura vai ganhar ainda mais 
importância e destaque no Show 
Rural Coopavel. É que a partir da 34ª 
edição, agendada para o período de 
7 a 11 de fevereiro de 2022, em 
Cascavel, o evento contará com um 
centro de tecnologia voltado espe-
cialmente para a atividade.

O aviário-modelo é resultado de 
parceria da Coopavel com a Associa-
ção dos Fabricantes de Equipamen-
tos de Aves e Suínos. A proposta do 
ambiente é colocar os avicultores 
em contato com o que há de mais 
moderno no mundo em equipamen-
tos e tecnologias para os galpões de 
frango de corte.

O presidente da Coopavel, Dilvo 
Grolli, informa que o centro de tec-
nologia à avicultura vai transportar 
os produtores que investem na 
atividade para a versão ideal de 
estrutura e acessórios, desenvolvi-
dos para garantir conforto animal, 
qualidade e otimização de custos 
e resultados. “Essa será uma das 
importantes atrações da 34ª edição 
e estamos muito animados com a 
novidade”, afirma Dilvo.

 
DIFERENCIAL

Durante o evento de tecnolo-
gia, o centro funcionará como uma 

O PAVILHÃO do centro de tecnologia em avicultura terá 512 metros quadrados

ASSESSORIA

espécie de show-room. Serão vários 
ambientes e estruturas em um 
mesmo aviário e tudo funcionando 
perfeitamente, informa o gerente 
de Fomento Avícola da Coopavel, o 
médico veterinário Eduardo Leffer. 
“Ali, os avicultores vão encontrar 
o melhor em telhados, divisórias, 
comedouros, bebedouros, clima-
tizadores e painéis de controle. 
Serão várias opções, permitindo 
que os criadores escolham então 
o que melhor se encaixa à sua 
propriedade”.

Atento ao que há de mais atual 
em tecnologias no mundo, o Show 
Rural Coopavel trará também, para 
o centro de avicultura, startups para 
apresentar seus conceitos de inova-
ção para o setor. “Com todas essas 
informações em mãos, os aviculto-
res terão a chance de investir no que 
há de melhor para atualizar os seus 

galpões e alcançar resultados ainda 
melhores”, destaca Eduardo Leffer.

 
AVIÁRIO-MODELO

Depois do Show Rural, o centro 
de tecnologia vai ser utilizado como 
aviário-modelo e aviário-escola. A 
Coopavel e seus parceiros no setor 
da avicultura vão realizar ali, durante 
o ano todo, treinamentos diversos 
sobre cada uma das novidades 
lançadas para a atividade. “Esse 
será um lugar voltado à melhoria e 
ao desenvolvimento contínuo das 
equipes que trabalham nesse seg-
mento produtivo. Assim, cria-se uma 
dinâmica ainda maior para acelerar 
a disseminação e implementação 
prática de novos conhecimentos e 
resultados, observando a essência 
do que é o Show Rural”, ressalta o 
coordenador-geral do evento, o agrô-
nomo Rogério Rizzardi.
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ProgeTi: concluído primeiro módulo 
do curso de Lógica de Programação

Após meses de preparação 
para o início das aulas do curso de 
Lógica de Programação, chegou ao 
fim o primeiro módulo de capacita-
ção aos jovens inscritos no ProgeTi 
(Programa Estratégico de Geração 
de Emprego em Tecnologia da Infor-
mação). Com carga horária de 30 
horas, as duas primeiras turmas 
sendo, a faixa etária de 13 a 16 
anos cursando durante a semana e 
de 17 a 23 anos aos sábados pela 
manhã puderam aprender a base 
da linguagem de programação.

“Essas duas turmas foram pilo-
tos, por mais que a gente já tenha 
o formato do curso bem definido, 
todo o material pedagógico, temos 
toda a estrutura do curso já conhe-
cida, sempre experimentamos algu-
mas coisas novas, vemos como 
as técnicas funcionam para uma 
turma e para outra. Já sentimos 
diferença entre os alunos mais 
velhos e mais novos, mas o resul-
tado é bem satisfatório.  Conver-
samos sobre seus objetivos quando 
chegaram aqui e eles relataram que 
o objetivo deles foi alcançado e que 
estão contentes com o que aprende-
ram nesse primeiro módulo”, expli-
cou a analista de sistemas e coorde-
nadora pedagógica do ProgeTi, Aline 
Conti da Silva.

Um dos instrutores do curso, 
Marcos Augusto Campagnaro, con-
tou um pouco sobre o que ensinou 
e a experiência que teve em parti-
cipar do projeto. “Foi bastante inte-
ressante ver como tem tanta gente 
jovem querendo adentrar nesse 
mercado, tive uma experiência bem 
valiosa. Nesse primeiro módulo de 
introdução, ensinei basicamente a 
parte de Lógica de Programação, 
escrever os primeiros programas, 
os conceitos básicos que eles 

Mini maratona fechou o módulo
Para finalizar o curso, os instrutores organizaram uma mini maratona no último sábado 
(18), reunindo as turmas para testar seus conhecimentos em um formato de competi-
ção bem conhecida no meio da programação. “Essa mini maratona serve para incen-
tivar o pessoal, é basicamente uma competição, como os programadores competem 
entre si e nesse caso é uma competição amistosa, a gente fez grupos aleatórios, mas 

normalmente são equipes que você já tem afinidade com os membros, são equipes de 
três e os principais objetivos são testar o conhecimento do programador e incentivar o 
trabalho em equipe, forçando essa interação para resolver os problemas. Inclusive na 
maratona a gente vê o resultado deles, todo mundo conseguindo resolver os proble-

mas, o que eu considero missão cumprida”, disse o instrutor Marcos.

precisam saber para caminhar 
daqui para frente. Fiquei bem satis-
feito com o desempenho da turma, 
todo o conteúdo que passei eles 
absorveram, uns tiveram um pouco 
de dificuldade, outros menos, mas 
isso é normal em qualquer turma 
que a gente esteja”.

Com o encerramento do pri-
meiro módulo, os alunos que rece-
beram a certificação poderão dar 
andamento no curso pelo módulo 
intermediário, no qual os conteú-
dos são mais avançados e deve 
iniciar em fevereiro de 2022. O 
aluno Kauan Antonye Costa, já 
deixou claro seu interesse em 
continuar estudando, “aproveitei 
muito, foram dez aulas e eu achei 

que a gente não ia abordar tanta 
coisa, mas como já estudo em 
uma escola onde faço curso téc-
nico, vi que aprendemos conteúdo 
de quase três anos nessas dez 
aulas, foi bem completo e agora é 
espera para o ano que vem fazer 
o módulo intermediário e se apro-
fundar ainda mais no que vai ser 
usado no mercado de trabalho”.

NOVAS TURMAS 
As inscrições para novas tur-

mas continuam aber tas e quem 
tiver interesse basta acessar o 
site www.progeticascavel.com.
br. Informações pelo número 
(45) 3218-1250, que dá acesso 
ao Whatsapp.

SECOM



08 LOCAL CASCAVEL, 22 DE DEZEMBRO DE 2021
09LOCALCASCAVEL, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

n Redação: Paulo Eduardo
   Foto: Secom

Mais de 150 pessoas se inscre-
veram no processo seletivo para 
estudar no CEEP (Centro Estadual 
de Educação Profissional) Agroino-
vação Professor Moacir Benedito 
Leme da Silva, localizado na Agro-
tec (Escola Tecnológica Agropecu-
ária). Agora, a expectativa dos ins-
critos são para os 70 nomes que 
serão selecionados e formarão as 
duas primeiras turmas do novo 
colégio. Os cursos ofer tados são 
de Técnico Agrícola em período 
integral e o de Técnico em Agro-
negócios com aulas pela manhã.  
Além de matérias específicas, os 
alunos terão disciplinas de inova-
ção, energias renováveis e em-
preendedorismo.

Com toda uma infraestrutura 
para o funcionamento da escola, a 
Agrotec foi cedida pela Prefeitura 
Municipal de Cascavel, por meio 
da Fundetec (Fundação para o De-
senvolvimento Científico e Tecnoló-
gico) para a implantação do colégio 

Mais 
oportunidades 
de formação

Na primeira quinzena de 
dezembro, o Colégio Estadual 

Wilson Joffre encerrou as 
inscrições para os cursos de 
Técnico em Administração, 

Formação de Docentes e Técnico 
em Agronegócio. Estes cursos 

integrados, com duração de três 
anos, são direcionados para quem 
concluiu o Ensino Fundamental ou 
está concluindo o 9º ano em 2021.

Clair Santos, diretora auxiliar do 
Wilson Joffre, destacou que o curso 
Técnico em Agronegócio é uma das 
novidades para o ano que vem. “É 

um curso novo na cidade, oferecido 
por três escolas até o momento. 
Nossa região é essencialmente 
agrícola e precisamos trabalhar, 

estudar e ofertar cursos nesta área”, 
disse a vice-diretora.

De acordo com o Governo do 
Estado, em 2022 haverá expansão 
da oferta de cursos técnicos, com 

dez colégios em Cascavel.

Colégio de Agroinovação: uma
oferta ‘garantida’ para o futuro 

que atende antiga reivindicação da 
Capital do Oeste e toda a região.

Com experiência nas áreas de 
Filosofia, Sociologia, Antropologia, 
História, Ética, Filosofia da Edu-
cação, Planejamento Educacional 
e Gestão Escolar, além de atuar 
como gestor público há 25 anos, 

Rosimar Baú, mais conhecido e 
chamado de “Professor Baú”, é 
o diretor do Colégio de Agroino-
vação. Entusiasmado com o novo 
desafio, ele projeta bons resulta-
dos em médio prazo tanto para 
os alunos, quanto para a cidade, 
com a implantação do colégio. “O 
principal objetivo do ensino é levar 
ao agronegócio profissionais mais 
qualificados. São 70 jovens que 
vão estar à disposição do setor 
agrícola”, reforçou. 

Professor Baú contou que o gran-
de diferencial do CEEP Agroinovação 
é que os alunos poderão participar 
dos cursos de extensão da Funde-
tec e da Agrotec, resultado da par-
ceria entre os governos municipal 
e estadual. Após a formação, os 
estudantes terão o curso incluso no 
currículo e o objetivo do colégio é fa-
zer com que os alunos saiam já com 
um emprego em mãos.

Rafael Amaral, diretor técnico 
da Fundetec, afirma que a insta-

lação e o início das atividades do 
CEEP Agroinovação “é um gran-
de passo para a consolidação do 
Parque Tecnológico da Fundetec, 
bem como do Território Industrial 
de Agroinovação que estamos im-
plantando e que demandará uma 
gama de profissionais que serão 
formados nesta escola”. 

Os critérios que serão conside-
rados para a classificação são: Be-
neficiário de Programas Federais + 
escolaridade e Médias escolares 
das disciplinas de Matemática, 
Português e Ciências, sendo utili-
zada a média aritmética dos qua-
tro anos finais (6º ao 9º ano) do 
Ensino Fundamental.

ESTRUTURA
Para quem optar pelo internato, 

o CEEP oferece todo o suporte e 
estrutura necessários, como dormi-
tórios e seis alimentações diárias. 
Já para quem optar por estudar pela 
manhã, o transporte está sendo 
viabilizado através de uma parceria 
com a Prefeitura de Cascavel, por 
meio da Transitar. Atualmente exis-
te a linha São João do Oeste, que 
passa pela Fundetec. Entretanto, o 

pedido é para que sejam incluídas 
linhas especiais nos horários de 
entrada e saída das aulas.

A Agrotec possui um área prá-
tica de plantio com 24 hectares, 
aviário escola, estufas para produ-
ção de flores e morango e para de-
senvolver cursos, treinamentos e 
demonstrações práticas em novas 
tecnologias, tratos culturais e ma-
nejo agropecuário, realiza oficinas 
de capacitação em máquinas e im-
plementos agrícola  e ainda  uma 
unidade de agroindustrializados 
para cursos práticos em panifica-
ção, derivados cárneos e lácteos.

Além dos alojamentos, está 
equipada com cozinha industrial, 
auditório, refeitório, anfiteatro, sa-
las de treinamentos com capacida-
de para até para 150 pessoas.

No mesmo espaço há o Parque 
Ambiental Suely Marcondes Festu-
gatto, com 67 hectares de mata 
nativa preservada e grande biodi-
versidade. “Temos ainda diversas 
empresas incubadas neste local 
que permitirão aos alunos desen-
volverem seus projetos na prática”, 
destacou Alcione Gomes, presiden-
te da Fundetec. 



08 LOCAL CASCAVEL, 22 DE DEZEMBRO DE 2021
09LOCALCASCAVEL, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

n Redação: Paulo Eduardo
   Foto: Secom

Mais de 150 pessoas se inscre-
veram no processo seletivo para 
estudar no CEEP (Centro Estadual 
de Educação Profissional) Agroino-
vação Professor Moacir Benedito 
Leme da Silva, localizado na Agro-
tec (Escola Tecnológica Agropecu-
ária). Agora, a expectativa dos ins-
critos são para os 70 nomes que 
serão selecionados e formarão as 
duas primeiras turmas do novo 
colégio. Os cursos ofer tados são 
de Técnico Agrícola em período 
integral e o de Técnico em Agro-
negócios com aulas pela manhã.  
Além de matérias específicas, os 
alunos terão disciplinas de inova-
ção, energias renováveis e em-
preendedorismo.

Com toda uma infraestrutura 
para o funcionamento da escola, a 
Agrotec foi cedida pela Prefeitura 
Municipal de Cascavel, por meio 
da Fundetec (Fundação para o De-
senvolvimento Científico e Tecnoló-
gico) para a implantação do colégio 

Mais 
oportunidades 
de formação

Na primeira quinzena de 
dezembro, o Colégio Estadual 

Wilson Joffre encerrou as 
inscrições para os cursos de 
Técnico em Administração, 

Formação de Docentes e Técnico 
em Agronegócio. Estes cursos 

integrados, com duração de três 
anos, são direcionados para quem 
concluiu o Ensino Fundamental ou 
está concluindo o 9º ano em 2021.

Clair Santos, diretora auxiliar do 
Wilson Joffre, destacou que o curso 
Técnico em Agronegócio é uma das 
novidades para o ano que vem. “É 

um curso novo na cidade, oferecido 
por três escolas até o momento. 
Nossa região é essencialmente 
agrícola e precisamos trabalhar, 

estudar e ofertar cursos nesta área”, 
disse a vice-diretora.

De acordo com o Governo do 
Estado, em 2022 haverá expansão 
da oferta de cursos técnicos, com 

dez colégios em Cascavel.

Colégio de Agroinovação: uma
oferta ‘garantida’ para o futuro 

que atende antiga reivindicação da 
Capital do Oeste e toda a região.

Com experiência nas áreas de 
Filosofia, Sociologia, Antropologia, 
História, Ética, Filosofia da Edu-
cação, Planejamento Educacional 
e Gestão Escolar, além de atuar 
como gestor público há 25 anos, 

Rosimar Baú, mais conhecido e 
chamado de “Professor Baú”, é 
o diretor do Colégio de Agroino-
vação. Entusiasmado com o novo 
desafio, ele projeta bons resulta-
dos em médio prazo tanto para 
os alunos, quanto para a cidade, 
com a implantação do colégio. “O 
principal objetivo do ensino é levar 
ao agronegócio profissionais mais 
qualificados. São 70 jovens que 
vão estar à disposição do setor 
agrícola”, reforçou. 

Professor Baú contou que o gran-
de diferencial do CEEP Agroinovação 
é que os alunos poderão participar 
dos cursos de extensão da Funde-
tec e da Agrotec, resultado da par-
ceria entre os governos municipal 
e estadual. Após a formação, os 
estudantes terão o curso incluso no 
currículo e o objetivo do colégio é fa-
zer com que os alunos saiam já com 
um emprego em mãos.

Rafael Amaral, diretor técnico 
da Fundetec, afirma que a insta-

lação e o início das atividades do 
CEEP Agroinovação “é um gran-
de passo para a consolidação do 
Parque Tecnológico da Fundetec, 
bem como do Território Industrial 
de Agroinovação que estamos im-
plantando e que demandará uma 
gama de profissionais que serão 
formados nesta escola”. 

Os critérios que serão conside-
rados para a classificação são: Be-
neficiário de Programas Federais + 
escolaridade e Médias escolares 
das disciplinas de Matemática, 
Português e Ciências, sendo utili-
zada a média aritmética dos qua-
tro anos finais (6º ao 9º ano) do 
Ensino Fundamental.

ESTRUTURA
Para quem optar pelo internato, 

o CEEP oferece todo o suporte e 
estrutura necessários, como dormi-
tórios e seis alimentações diárias. 
Já para quem optar por estudar pela 
manhã, o transporte está sendo 
viabilizado através de uma parceria 
com a Prefeitura de Cascavel, por 
meio da Transitar. Atualmente exis-
te a linha São João do Oeste, que 
passa pela Fundetec. Entretanto, o 

pedido é para que sejam incluídas 
linhas especiais nos horários de 
entrada e saída das aulas.

A Agrotec possui um área prá-
tica de plantio com 24 hectares, 
aviário escola, estufas para produ-
ção de flores e morango e para de-
senvolver cursos, treinamentos e 
demonstrações práticas em novas 
tecnologias, tratos culturais e ma-
nejo agropecuário, realiza oficinas 
de capacitação em máquinas e im-
plementos agrícola  e ainda  uma 
unidade de agroindustrializados 
para cursos práticos em panifica-
ção, derivados cárneos e lácteos.

Além dos alojamentos, está 
equipada com cozinha industrial, 
auditório, refeitório, anfiteatro, sa-
las de treinamentos com capacida-
de para até para 150 pessoas.

No mesmo espaço há o Parque 
Ambiental Suely Marcondes Festu-
gatto, com 67 hectares de mata 
nativa preservada e grande biodi-
versidade. “Temos ainda diversas 
empresas incubadas neste local 
que permitirão aos alunos desen-
volverem seus projetos na prática”, 
destacou Alcione Gomes, presiden-
te da Fundetec. 



        10 GERAL CASCAVEL, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

 Desde o último dia 10, crianças e ado-
lescentes atendidos nos CRAS e Centros da 
Juventude em Cascavel começaram a rece-
ber os presentes dos “padrinhos natalinos”. 
Eles escreveram cartinhas de natal, que 
foram adotadas pela comunidade. Ao todo 
1,1mil cartas foram escritas. Todas foram 
adotadas. Os pedidos variam de cestas de 
alimentos a brinquedos. Na segunda-feira 
(20), a entrega dos presentes aconteceu no 
Centro da Juventude do bairro Interlagos.

A instituição atende 230 adolescentes 
com idades que variam de 11 a 24 anos. 
“Apenas 70 deles participaram do projeto. 
Eles tinham a prerrogativa de participar 
ou não. Deixamos livre a escolha e todos 
que escreveram suas cartas foram aten-
didos. Estamos muito felizes porque este 
é um momento muito especial.   Depois 
de que tudo que passamos no período da 
pandemia é um importante momento de 
fortalecimento de vínculos que estamos 
vivendo hoje. É justamente este o obje-
tivo central do CJ, o fortalecimento de 
vínculos”, disse Débora Dall’Óglio, coor-
denadora do CJ do Interlagos. 

 A Seaso (Secretaria de Assis-
tência Social) aler ta para que as 
famílias que ainda não retiraram o 
cartão Comida Boa, que consultem 
o site para saber se estão na lista 
do benefício concedido pelo governo 
do Estado que destina R$ 80,00 
para utilização na rede de comér-
cio credenciada. A entrega acontece 
nas nove unidades de Cras (Centro 
de Referência da Assistência Social). 
Em Cascavel o cartão irá beneficiar 
1.390 famílias.

Quem não conseguiu retirar na 
segunda-feira (20), poderá fazer 
até esta quinta-feira (23). “Estare-
mos abrindo essa oportunidade de 
uns dias a mais para as famílias 
retirarem, lembrando que as unida-
des de Cras estarão fechadas do 
dia 24 ao dia 2 de janeiro, retor-
nando só no dia 3”, afirma o secre-
tário Hudson Moreschi. As famílias 

Seaso alerta famílias sobre 
retirada do cartão Comida Boa

beneficiárias poderão consultar os 
locais e horários de retirada dos car-
tões por meio endereço www.seaso.
fundetec.org.br.

A seleção das famílias benefi-
ciárias foi realizada pelo governo 
do Estado que utilizou a base de 
dados do Cadastro Único. As famí-
lias beneficiárias irão receber o valor 

AEN

de R$ 80, para consumo na rede de 
estabelecimentos comerciais cre-
denciada. O responsável familiar do 
Cadastro Único deve comparecer ao 
Cras indicado no agendamento por-
tando um documento de identifica-
ção com foto. O cartão será entregue 
apenas para o responsável familiar 
do Cadastro. 

Crianças e adolescentes recebem presentes de “padrinhos”
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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
Você vai encarar o trabalho com muita disposição e responsabilidade. 
Se por um lado a Lua garante mais disciplina para cumprir as tarefas, 
por outro Marte aumenta sua determinação, coragem e vontade de 
brilhar. Isso incentivará você a lutar com toda força pelos seus obje-
tivos, vai querer provar seu valor e fará tudo para alcançar o sucesso.

O desejo de ler, aprender e estudar será enorme e pode incentivar 
você a buscar cursos e orientações que ajudem no seu crescimento 
profissional. Você também pode aprender muito com uma pessoa 
mais experiente, alguém que você considere um mestre. Todos os 
seus esforços podem trazer mais grana para o bolso: vá à luta!

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Ainda que os astros realcem a sua simpatia, você é naturalmente 
discreta (o) e vai preferir cumprir seu trabalho no seu canto, sem 
chamar muita atenção. No fim da tarde, pode se desconcentrar 
um pouco ou ter dificuldade para aprender algo, seja persistente.

A Lua anuncia um ótimo dia para você investir nos seus projetos 
para o futuro. Olhe bem à sua volta e busque aliados, veja quem 
pode colaborar com seus ideais. Trabalhe em equipe e estimule 
a troca de ideias, pois ótimas soluções podem surgir de uma 
conversa de rotina.   

A Lua na Casa do Sucesso e Marte na Casa do Dinheiro deixam 
você muito ambiciosa (o). Além de querer se destacar e crescer 
no trabalho, você ficará de olho nas oportunidades de aumentar 
seus ganhos e vai lutar com unhas e dentes para conquistar uma 
promoção, um aumento e o reconhecimento dos chefes.

Câncer 21/06 a 21/07
Marte incentiva você a cumprir as tarefas com garra e determinação, o que 
pode render uma grana a mais para o seu bolso. Pode até sobrar algum 
para garantir os presentinhos de Natal para as pessoas queridas, só não 
exagere nos gastos. O céu também aconselha você a evitar empréstimos 
ou negócios com amigos, pois pode sair no prejuízo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu signo tem o dom da comunicação e, com a Lua na Casa 3, 
você estará ainda mais persuasiva (o) do que nunca. Vai con-
vencer as pessoas do que quiser, o que deve ajudar em todos os 
setores. No trabalho, terá uma habilidade incrível de negociar, seja 
para vender, pechinchar ou fechar acordos vantajosos.

Touro 21/04 a 20/05
Mudanças em casa ou no local de trabalho devem agitar a sua 
manhã, mas você terá prazer em re-organizar e dar outra “cara” às 
coisas. Pode ter uma boa oportunidade de apresentar aos chefes 
uma antiga ideia ou projeto que está engavetado há tempos à 
espera de uma chance. Mostre sua experiência e defenda a ideia 
com bons argumentos.

É um bom dia para você se unir aos colegas e trabalhar em equipe 
para conquistar seus objetivos. A Lua incentiva as parcerias, socie-
dades e a união entre pessoas com metas em comum. Ao mesmo 
tempo, Marte te ajuda a identificar bons aliados e ainda acentua a 
sua habilidade para liderar os colegas em busca dos seus ideais.

Sabe aquele assunto ou problema que você colocou embaixo do 
tapete, mas vive te incomodando? Pois o céu avisa que chegou 
a hora de encarar os desafios e cortar o mal pela raiz. A presença 
da Lua na Casa 8 indica que você pode mudar o rumo das coisas 
e virar o jogo a seu favor.

A Lua em Leão realça todos os pontos fortes do seu signo e com 
Marte no paraíso astral, você fará o que estiver ao seu alcance 
para chamar atenção das pessoas e conquistar o seu espaço. 
Fará questão de mostrar seu talento e suas habilidades, e tam-
bém pode usar a sua criatividade para impressionar as pessoas.

A Lua no seu paraíso astral faz tudo parecer mais fácil e pra-
zeroso, até mesmo as tarefas mais chatas ou complicadas. O 
astro também acentua seu carisma e seu bom humor, o que pode 
contagiar os colegas e deixar o trabalho ainda mais animado hoje.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 9

NTR
ESOTERICO

ESTRABICO
FLUXOGRAMA
EERAROS

TRAGOMADONA
AFANOBOS

ACRECAOS
TEOFILOESTE

LNSACHOS
NEILBASE

SPACNTP
TNASCEUAM

MENDICANCIA
VAITENSO

Caráter
atribuído
ao tarô

Filme
vencedor
do primei-
ro Oscar

Tipo de
penteado

Os selos 
disputa-
dos por

filatelistas

Os santos
do contra-

bando 
de ouro

(?) pri-
mordial:
precedeu
a Criação

(?) Otoni,
revolucio-

nário preso
por Pedro II

Código do
usuário

da
internet 

Enxadas
com a
ponta

bifurcada

(?) Patrick
Harris,

ator dos
EUA

Líder da
Revolução

Cultural
na China

Clínica de 
tratamen-
tos esté-

ticos

Despon-
tou no

horizonte
(o Sol)

Indica o
período

matutino,
no inglês

O espaço astronômi-
co em torno da Terra

Formato 
de arquivo

Países de onde se pode
observar a aurora boreal

Jornalista da Band
falecido em 2019

Sucesso de Belchior
gravado por Elis 

Baforada
de cigarro

Vesgo;
zarolho
Gráfico

das várias
etapas do

projeto

Símbolo de três
linhas no "I Ching"

Taxa, em inglês

Roubo; 
furto (pop.)
De sabor

ácido
Durante o 
reinado de
Conclui o
doutorado

Ponto
cardeal
Discor-
dante

(?)-pererê,
mito

brasileiro

Condições
de medida
dos gases

(sigla)

Roupão
Tema típi-
co da obra
de Rafael

Licença
para guiar 
ciclomotor

Ansioso

Instalação militar
como

Pensacola
(EUA)

Condição de quem
vive de esmolas

"(?) Passar", sucesso
de Chico

3/stl — tax. 4/neil. 6/sachos. 8/abnuente.
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 “A minha escola está linda!” A 
expressão de orgulho é do Antony, 
um dos 89 alunos do Cmei Valério 
Baratter, localizado no loteamento 
Nova Cidade, cujas obras de revita-
lização foram entregues neste mês 
de dezembro pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos e pela secretária de Edu-
cação, Marcia Baldini. “Mais uma 
etapa vencida, que faz parte do 
nosso planejamento. Já passamos 
de 70 escolas com intervenções 
pequenas, médias e grandes, sem 
contar as escolas e Cmeis novos. A 
gente planeja projeta, as pessoas 
criam expectativa, a gente faz e 
entrega”, disse o prefeito.

Paranhos ainda anunciou a 
instalação de ar-condicionado em 
todas as dependências da institui-
ção. “O ar-condicionado será insta-
lado no período de férias, para que 
no início do ano letivo as crianças 
e servidores sejam recebidos com 
muito mais conforto”, completou.

INVESTIMENTOS
A obra contemplou a construção 

de muro, acessibilidade e manu-
tenção, sendo uma reforma com o 

Nova Cidade terá Cmei ‘novo’ e
climatizado para aulas em 2022

investimento de R$ 799.876,96. 
“Esta é uma obra muito esperada 
por esta comunidade, pois o Cmei 
Valério Baratter atende 89 crianças 
no período integral. Com o Cmei 
reformado, podemos sentir segu-
rança em ter nossas crianças aqui 
estudando e nossos servidores e 
a comunidade escolar usufruindo 
deste importante espaço de educa-
ção infantil”, comemorou a secre-
tária Marcia Baldini.

O CMEI
O Cmei do Nova Cidade iniciou 

suas atividades em 1968, pela 
Associação de Proteção a Mater-
nidade e a Infância e, no ano de 
2009, a ONG foi municipalizada e 
passou a atuar como instituição 
de ensino escolar e pública, tendo 
como mantenedora o Município de 
Cascavel, sendo denominada Cen-
tro Municipal de Educação Infantil 
Valério Baratter.

Atualmente, o Cmei Valério 
Baratter conta com uma equipe 
composta por sete professores 
de educação infantil, três agen-
tes de apoio, duas zeladoras 

que também atuam na merenda, 
duas zeladoras terceirizadas, uma 
diretora, uma coordenadora peda-
gógica, atendendo os alunos em 
tempo integral.

“Essa reforma vem sendo espe-
rada pela comunidade escolar há 
muito tempo e, e estamos felizes, 
porque além da revitalização do 
prédio, recebemos a notícia de 
que no próximo ano letivo tere-
mos ar condicionado em todas 
as salas. E, é tudo pra eles, 
tudo que a gente faz na educa-
ção infantil, é para o aprendizado 
deles”, completou a diretora do 
Cmei, Mirian Ramos de Oliveira. 

SECOM
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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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O Cascavel Futsal ainda está em 
êxtase pela conquista inédita da Liga 
Nacional de Futsal, depois de dois 
grandes jogos contra o Magnus Soro-
caba, time que era o atual campeão 
da competição. E nem poderia ser 
diferente! Ao levantar o caneco, a 
Serpente Tricolor escreveu o nome 
entre os maiores times de futsal do 
país. A força do grupo, que teve o 
melhor ataque da LNF com 71 gols 
marcados, e a melhor defesa com 
39 gols sofridos, fez com vários atle-
tas se destacassem na reta final da 
temporada que foi coroada com títu-
los e prêmios individuais. 

O velho ditado de que um bom 
time começa com um bom goleiro 
nunca foi tão evidente quanto nesta 
temporada do Cascavel Futsal. André 
Deko foi um “paredão” e uma das 
peças fundamentais para as conquis-
tas do Campeonato Paranaense e da 
Liga Nacional. O goleiro, que inclusive 
foi autor de um dos gols na final, des-
tacou o trabalho realizado por toda a 
equipe em 2021. “Nós lutamos muito 
para isso acontecer. É um momento 
único, nosso retrospecto mostra que 
nossa equipe realmente é a melhor do 
Brasil”, comemorou. 

OS MELHORES
Indicados pelos treinadores 

dos times participantes, Carlão e 
Roni foram escolhidos na seleção 
da LNF, como melhor fixo e melhor 
pivô, respectivamente. O capitão da 
Serpente enalteceu a força da tor-
cida que lotou o Ginásio da Neva na 
grande decisão. “Quero agradecer 
a nossa torcida, pois são eles que 
fazem tudo acontecer. É uma honra 
levantar o troféu e espero que este 
seja o primeiro de muitos”. 

O pivô Roni, carinhosamente 
chamado de “Ronigol”, além de ser 
escolhido para a seleção da LNF, 

Maior campeão do Paraná é
também o melhor do Brasil 

foi o artilheiro do campeonato com 
19 gols e ainda foi eleito o craque 
da competição. Heptacampeão 
paranaense, e o maior vencedor do 
estado, o Cascavel futsal agora tam-
bém é o melhor time do Brasil. 

MÃOS DO TREINADOR 
O técnico Cassiano Klein, cha-

mado de “Guardiola”, ou melhor, 
“Cassiola”, que continua no 
comando do time em 2022, é um 
estudioso do mundo da bola. Ele 
ganhou estes apelidos pela tor-
cida não apenas pela semelhança 
física com o técnico espanhol. O 
“mister” do Cascavel Futsal e o 
técnico do Manchester City têm 
outros pontos em comum. Apaixo-
nado pelo esporte e pela compe-
tição, o treinador da Serpente Tri-
color carrega nas veias o valor do 
trabalho e do comprometimento, 
dentro e fora de quadra.

A rotina do técnico começa às 
4h30 da manhã. As leituras, aná-
lises e os vídeos são a essência 
deste técnico obstinado pelo jogo. A 
cobrança pelo melhor desempenho é 
coroada com bons resultados dentro 
de quadra. “O que eu procuro fazer é 
ter uma fome muito grande no dia a 
dia, e não negociar isso. Tenho um 
carinho e admiração por todos os 
atletas, mas exijo deles sempre o 

100%, a vontade em querer melhorar 
e entregar mais”, disse Klein.

“Cassiola” tem a admiração e 
o respeito dos atletas do elenco 
tricolor. Muitos foram transforma-
dos pelas mãos do treinador, como 
conta o pivô Jorginho. “Minha evolu-
ção com o Cassiano foi gigantesca. 
Eu aprendi muito. Sou um jogador 
melhor hoje, graças a ele. E tenho 
certeza que ele já é e será reconhe-
cido como um dos grandes treinado-
res do Brasil”.

BASE MANTIDA
No início do mês o Cascavel Fut-

sal anunciou a renovação de contrato 
com 11 atletas, que permanecerão 
no elenco Tricolor em 2022. Com 
isso, a base do time campeão da 
Liga Nacional de Futsal e da Série 
Ouro do Campeonato Paranaense 
será mantida para o ano que vem. 

Renovaram o contrato os goleiros 
André Deko e Deivão, os fixos Carlão 
e Ernani, os alas Zequinha, Gustavi-
nho, Dieguinho, Gabriel Gurgel, os 
pivôs Roni, Jorginho e Gessé.

Roni deixa a Serpente para defen-
der o Carlos Barbosa. O ala Rafinha 
também está deixando o Cascavel. 
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 Apesar do primeiro compromisso 
da Serpente Aurinegra estar marcado 
somente para o dia 23 de janeiro 
diante do Rio Branco pelo Campeo-
nato Paranaense, o Cascavel já 
concluiu a primeira semana de trei-
namentos da pré-temporada. Desde 
que se apresentaram, na terça-feira 
da semana passada, os jogadores 
do Cascavel não pararam de traba-
lhar.  Os treinos, que aconteceram 
até sábado e domingo, são impor-
tantes para aprimorar o condiciona-
mento físico e deixar o grupo prepa-
rado para 2022 com as disputas do 
Campeonato Paranaense, da Copa 
do Brasil e do Brasileirão Série D.

O preparador físico, Jean Pereira, 
explicou como está sendo feito o tra-
balho com os jogadores. “Fizemos 
todas as avaliações e iniciamos a 
preparação física dos atletas. Já tive-
mos também alguns trabalhos com 
bola no campo, mas sempre focando 
nesta questão da melhoria da força, 
flexibilidade, mobilidade”, explicou.

Para o lateral-esquerdo, Willian 
Simões, os primeiros dias de pré-
-temporada foram bem aproveita-
dos tanto pelos jogadores que já 
estavam no time, quanto pelos 
recém-contratados. “Está sendo 
uma semana muito boa. Todos 
os jogadores que chegaram e os 
que estavam aqui estão já se habi-
tuando, entrando no ritmo. O tra-
balho está forte, todo mundo está 
se doando, saindo exausto dos 

Cascavel fecha primeira semana de
treinos e apresenta o sexto reforço

treinos, para que quando o cam-
peonato começar a gente possa 
colher todos os frutos que estão 
sendo plantados agora”, disse.

O técnico Tcheco também fez 
uma avaliação positiva dos primei-
ros dias de trabalho. “Fiquei muito 
feliz com a entrega de todos nessa 
primeira semana. O quanto estão 
assimilando bem o trabalho e 
isso será importante para a gente 
ganhar tempo na sequência dos 
treinos”, garantiu.

Nesta semana, o elenco terá 
folga apenas na véspera e de Natal. 
Logo após, os trabalhos serão reto-
mados visando o campeonato para-
naense de 2022. Antes da estreia 
no Paranaense a equipe deverá fazer 
uma série de amistosos.

REFORÇOS
O sexto reforço do Cascavel para 

a temporada 2022 chegou nesta 
semana. O lateral-direito Mikael 
Doka, de 21 anos, já iniciou os trei-
nos sob o comando de Tcheco. O 
jovem, que passou pelas categorias 

de base do Santos desde os 13 
anos e é apontado como uma das 
grandes promessas da Vila Belmiro. 
Ele tem como principais caracterís-
ticas o passe curto, o controle de 
bola e a versatilidade, podendo jogar 
também como volante. 

Mikael atuava na equipe sub-
23 do Santos, passou pelo time 
B e chegou a treinar com o time 
principal dos Meninos da Vila, no 
começo deste ano, sob o comando 
do técnico Ariel Holan.  Ele chega 
na Serpente Aurinegra para disputar 
posição com o atual dono da posi-
ção, Libano. “Fui muito bem recebido 
pelo grupo. Venho da base do San-
tos, tive uma boa experiência lá, e 
agora quero ajudar o Cascavel neste 
ano e, claro, brigar pela titularidade”, 
afirmou Doka, que assinou contrato 
de empréstimo até o fim de 2022. 

Para o diretor-executivo de fute-
bol, Marcus Vinicius Beck Lima, a 
contratação será importante para 
aumentar a competitividade do 
elenco do Cascavel. “Nós já vínha-
mos observando o Doka há algum 
tempo. Ele tem uma boa sequên-
cia na base e chega para suprir a 
carência em uma posição que preci-
samos. E tenho certeza que ele e o 
Libano vão nos ajudar muito nesta 
temporada”, garantiu.

Além de Mikael, o Cascavel 
já havia anunciado a chegada do 
zagueiro Jamerson, dos volantes 
França e Fabrício Bigode, e dos ata-
cantes Núbio Flávio e Samuel. 
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