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 Neste mês de fevereiro a GMC (Guarda Municipal de Cascavel) completou 5 anos de atua-
ção recebendo nova turma de 66 alunos que, após formados completarão um grupo de 

149 agentes e comemorando um reajusta salarial de 33,1%. Atualmente, um aluno em for-
mação recebe R$ R$ 1.728,02 e, após a efetivação, o salário de início de carreira passa 

para R$ 2.300,11. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos ainda fez anúncio de outras 
medidas de valorização da corporação. 

GMC: 5 anos de atuação com
aumento de efetivo e de salário

l Pág.3 

Transitar faz alerta para
novo binário na região

do Lago Municipal 
l Pág.4

Covid: Um livro de histórias do Huop l
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DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

Serpente defende
invencibilidade e 
briga pela ponta 

 Com 14 pontos, 
junto com Coritiba e 
Operário, hoje (16), o 

Futebol Clube Cascavel 
recebe o São Joseense 

pela 8ª rodada do 
Paranaense. Além de 
querer a vitória para 

encaminhar vaga para 
a 2ª fase do estadual 
e uma vaga na Série 
D do Brasileirão, a 

Serpente quer manter 
a invencibilidade em 

seus domínios. 
l Pág.7



Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva
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 Beto Preto, secretário 
de Saúde do Paraná 
sobre investimentos 
de R$ 6,2 milhões em 
equipamentos para 

modernização das 22 
Regionais de Saúde

Educação numa 
sociedade em mudança

Um dos efeitos da globalização foi a integração de todos os povos e 
culturas, um maior intercâmbio de tudo e todos, principalmente pelos meios 
de comunicação, redes sociais e muitas outras formas de conectividade e 
comunicação. Aos poucos, a sociedade foi ficando mais multicultural, com a 
impressão de que estaria havendo uma perda das identidades culturais locais 
e regionais. O fenômeno ainda continua em curso, com mais aumento de troca 
de informações, com as tecnologias digitais disponíveis. Ainda não sabemos 
mensurar ganhos e perdas nesse processo, pois a tendência é ainda se inten-
sificarem as interações, em todas as partes do mundo. Como a Educação irá 
refletir tais mudanças? O fato é que precisamos estar abertos e sermos mais 
flexíveis, para compreender o que ocorre e buscar o que há de melhor, para 
que possamos aproveitar as possibilidades existentes para uma formação 
humana mais enriquecedora em todos os aspectos. 

“Educar é apostar e dar ao presente a esperança que rompe os determi-
nismos e fatalismos através dos quais o egoísmo dos fortes, o conformismo 
dos fracos e a ideologia dos utópicos tentam se impor tantas vezes como o 
único caminho possível”, afirma o papa Francisco. É a partir do entendimento 
disso, é que devemos ter mais disponibilidade ao outro, ouvir mais, estarmos 
abertos às demais culturas, para que a Educação seja efetivamente integradora. 
E acrescenta: “O mundo contemporâneo está em transformação contínua, 
vendo-se agitado por variadas crises. Vivemos uma mudança epocal: uma 
metamorfose não só cultural, mas também antropológica, que gera novas 
linguagens e descarta, sem discernimento, os paradigmas recebidos da história. 
A educação é colocada à prova pela rápida aceleração – a chamada rapidación 
–, que prende a existência no turbilhão da velocidade tecnológica e digital, 
mudando continuamente os pontos de referência. Neste contexto, perde con-
sistência a própria identidade e desintegra-se a estrutura psicológica perante 
uma mudança incessante que ‘contrasta com a lentidão natural da evolução 
biológica’ (Francisco, Carta enc. Laudato si’, 18)”.  

Nesse sentido, a Educação desempenha um papel importante, em todos 
os níveis e em toda a sociedade global, na medida em que o educador não 
apenas transmite informações, mas faz pensar sobre as informações trans-
mitidas, propõe análises (especialmente no ensino superior), desafiando as 
Universidades na reflexão de toda esta mudança, para que possamos objetiva-
mente ter mais dados para que compreendamos melhor o que vem ocorrendo. 
É desse pensamento crítico que surgirão novos olhares sobre a realidade e 
novas propostas. É assim que teremos condições mais propícias para encontrar 
melhores soluções aos desafios do momento. 

Valmor Bolan, doutor em Sociologia e Professor da Unisa. Ex-reitor 
e Dirigente (hoje membro honorário) do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras

 “O governador Ratinho 
Junior está cumprindo 

a promessa de modernizar 
as estruturas, para garantir 
a qualidade do serviço. São 

equipamentos muito importantes 
para o dia a dia do nosso 

trabalho, dos servidores e no 
atendimento à população”
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De olho na liderança e no ‘tabu’

Porto Alegre - Roger Machado 
está de volta ao Grêmio. Anun-
ciado na última segunda-feira 
(14), o treinador foi apresen-
tado pelo Tricolor ontem (15) e 
abriu o jogo sobre o novo desa-
fio na carreira. Ele aproveitou 
para mandar um recado aos 
torcedores e o que mais pediu 
foi a união de todos para que 
o clube possa voltar a primeira 
divisão do futebol nacional. 

“Precisamos reconstruir e 
colocar o clube de volta à pri-
meira divisão. Vai ser duro, 
mas tem condição de vencer 
e trilhar um caminho de vitó-
rias. Fui procurado, expliquei 
ao presidente os fatores, que 
estava me dedicando a minha 
família e fui decidido por não 
voltar naquele momento. Mas, 
agora estou aqui de corpo e 
alma”, explicou.

Nesta quarta-feira,  o 
Grêmio enfrenta o União 

Cascavel - O FC Cascavel tem 
tudo para assumir a liderança 
do Campeonato Paranaense 
na noite desta quarta-feira 
(16). A partir das 21h30, o time 
recebe o São Joseense e ainda 
terá seus dois principais con-
correntes na tabela envolvidos 
em jogos difíceis: o Coritiba 
tem o clássico com o Athletico 
e o Operário viaja até Maringá.

Dois jogadores que vinham 
sendo utilizados pelo técnico 
Tcheco, especialmente no 
segundo tempo, não pode-
rão atuar. O meia Fabrício 
sofreu torsão no tornozelo e 
o atacante Tiarinha teve uma 
entorse no joelho.

O time adversário é o 
estreante da primeira divisão, 
e já vem dando trabalho para 

seus adversários. Até agora, o 
São Joseense não foi derro-
tado pelos times da capital e 
arrancou alguns pontos impor-
tantes fora de casa. Com 10 
pontos, o time está na oitava 
colocação e com boas chances 
de classificação. 

“Teremos um jogo muito difí-
cil contra o São Joseense, que 
tem um bom time e conquistou 
um bom resultado contra o Ope-
rário, fora de casa. Temos que 
impor o nosso jogo e contamos 
com o apoio do torcedor, que faz 
muita diferença pra gente”, disse 
o técnico Tcheco.

INVENCIBILIDADE
Além de buscar a liderança, 

a Serpente Aurinegra entra 
em campo para defender a 

Carlos Henrique 
pode reaparecer 
no ataque 

 Curitiba – O mais tradicio-
nal confronto do Campeo-
nato Paranaense vai aconte-
cer na noite de hoje (16). O 
Coritiba recebe o Athletico, a 
partir das 20h30, no Estádio 
Couto Pereiro. O resultado 
do clássico interessa direta-
mente ao Cascavel, que pre-
cisa vencer o São Joseense 
e torcer por empates no 
clássico e do Operário, para 
assumir a liderança.  
A principal novidade na 
capital é o retorno das tor-
cidas dos dois times, o que 
não acontecia desde 2019. 
Este será o 386° Atletiba 
da história. São 123 vitó-
rias do Athletico e 147 vitó-
rias do Coritiba, além de  
115 empates.

O técnico Alberto Valen-
tim decidiu levar os prin-
cipais jogadores para o 

clássico e deve ter duas 
novidades. Uma delas é 
entrada do atacante Pablo 
como titular, no lugar de 
Bissoli. A outra é o meia-
-uruguaio David Terans, 
que foi inscrito no esta-
dual ontem (15) e pode até 
mesmo começar jogando.

No Coritiba, o técnico 
Gustavo Morínigo está obri-
gado a fazer alterações. Ele 
conta com o retorno de dois 
titulares, perdeu dois joga-
dores lesionados e cogita 
manter o esquema de três 
zagueiros. Os volantes Wil-
lian Farias e Matheus Sales 
se lesionaram no confronto 
com o Cascavel, fizeram 
exames e foram vetados 
pelo departamento médico. 
Por outro lado, o volante  
Val e o meia Régis voltam  
de suspensão.

invencibilidade de 21 no 
estadual em seus domínios. 
A última derrota aconteceu 

em março de 2019, para o Rio 
Branco. Em 2022, o Cascavel 
venceu os quatro jogos que 

disputou diante da sua torcida, 
com 100% de aproveitamento 
no Olímpico.  

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Grêmio 14 6 4 2 0 10 5 5 77.8
2º Ypiranga 11 6 3 2 1 8 4 4 61.1
3º Internacional 11 6 3 2 1 7 5 2 61.1
4º Aimoré 10 6 3 1 2 6 4 2 55.6
5º São Luiz 9 6 2 3 1 5 4 1 50
6º Brasil de Pelotas 9 6 2 3 1 7 7 0 50
7º Caxias 8 6 2 2 2 9 5 4 44.4
8º Novo Hamburgo 8 6 1 5 0 5 4 1 44.4
9º São José 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.8
10º U. Frederiquense 4 6 1 1 4 4 10 -6 22.2
11º Juventude 3 6 0 3 3 4 7 -3 16.7
12º Guarany de Bagé 2 6 0 2 4 4 11 -7 11.1

COMO ESTÁ O GAUCHÃO

Frederiquense sob o comando 
de César Lopes, do time de 
transição.  O treinador não 
poderá contar com Geromel 
e Diego Souza, que ficaram de 
fora da lista de relacionados 
por preservação. Benítez e Fer-
reira, com lesões musculares, 
e Campaz, que se recupera de 
uma pancada no joelho, são os 
outros desfalques.

O provável Grêmio tem: 
Brenno (Gabriel Grando); Ore-
juela, Rodrigues, Bruno Alves 

ASSESSORIA

Atletiba mexe com a capitalRoger volta e observa time no Gauchão
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Roger Machado 
volta ao Grêmio 
em ano de 
recuperação

e Nicolas (Diogo Barbosa). 
Thiago Santos, Lucas Silva (Vil-
lasanti), Rildo, Gabriel Silva e 
Janderson; Churín (Elias).
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 O mês de fevereiro marca os 
cinco anos de atuação efetiva da GMC 
(Guarda Municipal de Cascavel). A 
instalação oficial da GMC aconteceu 
no dia 2 de fevereiro, mas o prefeito 
Leonaldo Paranhos aproveitou a 
recepção dos novos os 66 alunos, 
na segunda-feira (14), para anunciar 
novas medidas de valorização da car-
reira dos servidores da segurança 
municipal. Os novos alunos iniciaram 
ontem (15) o curso de formação que 
será feita pela Polícia Militar. 

Após a conclusão do curso, a 
corporação passa a ter 149 agentes 
que auxiliam os demais órgãos de 
segurança pública. Entre guardas 
municipais e patrimoniais, são 323 
servidores que atuam na segurança 
dos próprios públicos.  

Durante a solenidade, que ocorreu 
no auditório da Prefeitura de Casca-
vel, foram anunciadas ações que se 
transformarão em leis que ajudarão 
a consolidar e valorizar a corporação.

SALÁRIOS
Um dos anúncios feitos pelo pre-

feito Paranhos trata do projeto de lei 
que altera os vencimentos do guar-
das municipais, que terão aumento 
salarial de 33,1%, além de adicio-
nal. Durante o curso de formação, 
o aluno recebe R$ 1.728,02, como 
“auxílio”. Após a conclusão do curso 

GM ganha novos alunos e reajuste 
salarial no aniversário de “5 anos”

SECOM

de formação e a efetivação, o guarda 
municipal, em início de carreira 
tem salário inicial no valor de R$ 
2.300,11. Também houve reajuste 
de 37,3% no Diária de Reforço Ope-
racional, ferramenta que permite ao 
Município comprar o dia de folga dos 
guardas para reforçar a segurança.

Um projeto de lei será encami-
nhado à Câmara de Vereadores 
criando o Prêmio Mérito à Vida, que 
irá proporcionar aos servidores da 
segurança municipal um valor de 
R$ 500, pago em parcela única, 
pelo trabalho desenvolvido durante 
o auge da pandemia da Covid-19. 
Outro anteprojeto instituiu a Escola 
de Formação da Guarda Munici-
pal. “Essa política pública que nós 

implantamos de ajuda à segurança 
pública foi algo espetacular. Hoje é 
um ganho que a nossa cidade tem. 
A cidade tomou uma decisão nessa 
tarefa tão difícil que é a segurança 
pública”, disse o prefeito. Paranhos 
ainda destacou que a guarda possui 
uma corporação experiente e capaci-
tada. “Nossa meta não é substituir 
as polícias civil e militar, que fazem 
a segurança pública, nosso desafio é 
complementar os trabalhos”.

O secretário Antonio Volmei dos 
Santos, destacou que o curso de for-
mação é de quatro meses, mas em 
dois meses os alunos já estarão auxi-
liando nas ruas junto com guardas 
municipais antigos e policiais militares 
para entender o trabalho do dia a dia.
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Outras intervenções: 
 
* Sentido único - Acesso à Terra Roxa/Jacarezinho: A Rua Ver. Horalino Bilibio, iniciando no cruzamento 
com a Av. Olindo Periolo, passando pela Rua Lima, até chegar na Jacarezinho;
* Sentido único - Acesso à Rua Capitão Leônidas Marques/Olindo Periolo: A Rua Catanduvas, ini-
ciando na Rua Terra Roxa até o Cruzamento com a Av. Olindo Periolo;
* Cruzamentos com inversões de paradas obrigatórias: Rua Francisco Beltrão e Rua Pato Branco, sendo 
preferenciais em relação a estas, respectivamente, as Ruas Catanduvas e Capitão Leônidas Marques.    

Binário Terra Roxa/Capitão Leônidas 
Marques já entrou em operação

 Anunciado no último trimestre 
de 2021, o novo binário da Região 
do Lago entrou em operação 
nesta, terça-feira (15). A Transi-
tar concluiu as intervenções para 
mudanças de paradas obrigatórias 
e a sinalização ver tical nas ruas 
Terra Roxa/Capitão Leônidas Mar-
ques, que agora passam a ter sen-
tido único: a Terra Roxa segue na 
direção única Jacarezinho-Avenida 
Rocha Pombo e a Capitão Leônidas 
Marques o trajeto inverso - Avenida 
Rocha Pombo-Rua Jacarezinho.

 
AÇÕES EDUCATIVAS

A orientação, para quem passa 

pelos locais é ficar atento e obser-
var a nova sinalização. A equipe de 
educação de trânsito e cidadania, 
que já orientou os moradores sobre 
a mudança antes da implantação, 
voltará para o local, agora com 
abordagens educativas e feedback, 
acompanhando a adaptação, junto 
com agentes de trânsito. Hoje (16), 
a ação educativa será das 7h30 às 
8h30. Na quinta-feira (17), será das 
17h30 às 18h30 e, na sexta (18), 
da 7h30 às 8h30

 Este é o 12º binário implan-
tado em Cascavel, o segundo 
deste ano. No Bairro Santa Cruz, 
desde o mês de janeiro funcionam 

com mão única as ruas Bororós/
Tupiniquins, mudança que assim 
como na Região do Lago seguiu um 
amplo estudo de mobilidade urbana 
e engenharia de tráfego realizados 
com base em conflitos de trânsito 
e excesso de acidentes apontados 
em demandas da comunidade e de 
representantes do Legislativo.

“O nosso desafio, enquanto 
órgão de trânsito, é aliar fluidez 
com segurança viária; e os biná-
rios se mostraram uma estratégia 
de gestão em regiões centrais que 
agora, chegaram também aos bair-
ros”, explica Simoni Soares, presi-
dente da Transitar.  
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 Os anos de 2020 e 2021 mar-
caram para sempre os caminhos da 
humanidade por conta da pande-
mia da Covid-19. Mediante a essas 
novas demandas que surgiram, há 
necessidade de ainda mais estudos. 
E, em conjunto com outros profissio-
nais que também vivenciam a prá-
tica, surgiram novos desafios.

Em março de 2021, os psicólo-
gos do Huop (Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná) instigados por 
uma dúvida completamente original 
no campo da Psicologia Hospitalar, 
buscaram o expoente Dr. Alfredo 
Simonetti, importante pesquisador 
da área, para dialogar sobre as 
inquietações. E uma das principais 
indagações foi: “Qual é o papel do 
psicólogo no contexto da intubação 
do paciente COVID-19?” Esse é um 
dos questionamentos que o livro 
“Intervenções Psicológicas na Intu-
bação – Da clínica do agora à clínica 
do depois” se propõe.

Em meio a esse difícil contexto, 
especialmente dentro de um hospi-
tal, a equipe de Psicologia do Huop, 
aceitou o desafio dos novos tempos. 
Foram ouvidos profissionais, pacien-
tes e seus familiares que fizeram 
seus relatos, construindo o livro, já 
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Biblioteca digital
A Unioeste passou a disponibilizar pelo Sistema de Bibliotecas acesso a plata-
forma de livros digitais Minha Biblioteca que reúne diversas obras fundamen-
tais em várias áreas de conhecimento, apresentando facilidade de acesso e de 
pesquisa aos seus materiais. Na Unioeste a Minha Biblioteca disponibiliza aos 

usuários 4.900 licenças com acesso a mais de 10 mil títulos nas áreas de conhe-
cimentos jurídico, exatas, sociais aplicadas, medicina, pedagógica, saúde, letras 

e artes por um período inicial de 24 meses, a partir de fevereiro de 2022.
A bibliotecária Sandra Regina Mendonça, Assessora do Sistema de Bibliotecas da 
Unioeste, que acompanhou durante mais de 15 meses esses trabalhos, explica 
como é possível realizar a interação com a plataforma. “A plataforma apresenta 
integração com ambiente virtual de aprendizagem; permite acesso 24 horas por 
dia com leitura online ou offline; acesso simultâneo e ilimitado para os usuários 
cadastrados; central de ajuda e ainda disponibiliza no canal do Youtube vários 

tutoriais”, explica. Os interessados em realizar o cadastro na plataforma devem 
acessar link disponibilizado através do portal da Unioeste (www.unioeste.br) e 

preencher as informações solicitadas.

Covid-19: Livro com relatos de
familiares e pacientes do Huop

chamado de “um livro de todos”.
Mesclado a diversas técnicas, há 

histórias comoventes que ampliam a 
leitura para além do público profis-
sional-técnico. Histórias que todos 
podem ler e mergulhar nas emoções.

“Nosso livro é feito por muitas 
mãos, muitas histórias e muitas 
emoções que irão desper tar um 
novo olhar para esse momento. 
São histórias reais, de pessoas de 
verdade, que enfrentaram momen-
tos difíceis na própria pele, tanto os 
profissionais, quanto os pacientes e 

familiares são indivíduos significati-
vos para toda sua rede social e fami-
liar, que estavam apreensivos frente 
à intubação. É um livro sensível, 
que busca desnudar um momento 
específico e determinante de uma 
internação hospitalar”, descreve a 
psicóloga do Huop, Sheila Taba.

O lançamento online do livro será 
nesta quinta-feira (17), às 19h. O link da 
plataforma Zoom pode ser encontrado 
no portal da Unioeste (www.unioeste.br) 
ou ainda ser acompanhado pelo canal 
Psicohosp no YouTube. 
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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
O céu indica um bom momento para você refletir sobre o seu trabalho 
e sobre as coisas que quer conquistar na sua vida profissional. Seu 
aniversário marca o início de um novo ciclo, então, celebre o que 
conseguiu até aqui e trace novas metas para o seu futuro.  

Você vai mostrar muita disposição e facilidade para aprender, portanto 
aproveite o bom estímulo dos astros para investir na troca de ideias 
com colegas mais experientes e com pessoas que já chegaram aonde 
você quer chegar, e também é um ótimo momento para iniciar cursos 
e aprender um novo idioma.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai contagiar todos ao seu redor com seu otimismo e entusiasmo, 
e além disso, com o Sol na Casa 6, você terá ainda mais disciplina e 
responsabilidade para cumprir as suas tarefas. No campo sentimental, 
o clima é de paixão, sensualidade e conquista. Há boas chances de 
iniciar um namoro ou ficar com alguém bem interessante. 

Você vai ter facilidade para se relacionar com as pessoas, e pode 
fazer parcerias muito vantajosas. Também conta com doses extras 
de criatividade, é capaz de surpreender os chefes e os colegas com 
ideias bem inovadoras.

O desejo de brilhar continua intenso e você deve lutar por suas metas 
mais ambiciosas. Também pode, finalmente, colocar em prática um 
antigo projeto que está guardado. Marte e Vênus acentuam o seu poder 
de comunicação e podem ajudá-la a fazer acordos muito importantes. 
Mas evite impor suas opiniões, vai conseguir muito mais com atitudes 
e palavras gentis.

Câncer 21/06 a 21/07
Marte e Vênus unidos na sua Casa das Alianças indicam que você pode 
fazer parcerias muito vantajosas nesta fase. É como diz o ditado: a 
união faz a força, por isso, se junte aos colegas e a pessoas de con-
fiança para cumprir metas e conquistar os objetivos em comum. O fim 
da tarde será perfeito para um happy hour e para investir nas paqueras.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você pode ganhar uma grana inesperada ou que já considerava per-
dida. Mas deve controlar seus impulsos na hora dos gastos ou pode 
torrar tudo tão rápido que nem vai ter tempo de curtir a conquista. Se 
depender de charme e sensualidade, você pode aguardar novidades 
e fortes emoções na conquista.

Touro 21/04 a 20/05
Você vai sentir um desejo enorme de progredir na vida, e vai mostrar 
interesse por tudo que possa trazer novos estímulos e oportunidades 
para a sua carreira. Agarre uma boa oportunidade de iniciar um curso, 
aprender um novo idioma ou se aperfeiçoar no que faz.

O Sol brilha em Aquário e renova toda vitalidade do seu signo, o que 
garante energia de sobra para você buscar seus objetivos. Você ama a 
liberdade e gosta de ter autonomia para fazer suas coisas no trabalho, 
mas pode se render aos estímulos da Lua, que pede cooperação e 
união de esforços: dê uma chance para as parcerias.

O Sol na Casa 2 desperta em você um desejo ainda maior de ganhar 
dinheiro e construir um futuro mais seguro e confortável para sua vida. 
Você pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos, inclusive 
como recompensa pela sua dedicação no trabalho. E se depender de 
determinação, Marte avisa que sua vitória é certa!

Você vai encarar o trabalho com muito entusiasmo e determinação. 
Pode surpreender com iniciativas arrojadas e, também, pelo jeito pres-
tativo e atencioso com os colegas. Aproveite e dê mais um pouco de 
atenção para você mesma: reserve um tempo para cuidar da beleza e 
da dieta; você vai se sentir com a auto estima nas alturas!

Marte e Vênus te incentivam a lutar com unhas e dentes pelo que 
deseja. Você vai sonhar alto e vai investir em suas metas mais ambi-
ciosas. No trabalho, vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para 
conquistar o sucesso e o reconhecimento da chefia. Se surgir uma 
chance de promoção, você não vai sossegar até conquistar essa vaga.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 7

BTJ
GORDUROSA

GOLAPESEI
VAIAFENO
EDUMIDA

BROAOLEC
NSONARA

HOSPITALAR
FARAMEG

SEISDENSO
DNFORCA

DEIXAIARA
RCSACRAS

BAIXELADE
LOUSAMAS

"Pula"
a cerca
(gíria)

"(?) – Altas
Aventu-

ras", filme
da Disney

Recarga
de artigos
de perfu-

maria

A comida
feita com

muito
óleo

Colo-
quei na
balança

Parte
superior

da camisa

Reação
oposta ao
aplauso

Modelo de
calça com

vários
bolsos

São
Caetano,
no ABCD
paulista

Lixo (?),
resíduos 
contami-

nados 

Modelada
pela

ginástica
(pop.)

Castigo
de Tira-
dentes

(Hist. BR)

Exímios em
alguma

atividade
(fig.)

Deborah
Evelyn,

atriz
carioca

Quadro-
negro

escolar

Conjunção
adversativa

(Gram.)

O dobro
de três

Consoantes
de "duna"

Sereia do
Folclore
Divisão 

hospitalar

Espesso
(o molho)
Período

lunar (pl.)

Material
de cercas
Princípio;
começo

Sílaba de
"sonda"
A letra
sinuosa

Brado em
arenas

Ouvir, em
espanhol

Levemente
molhada
O sinal 

" "

Cultiva
(a terra) 

Continente
do Brasil

Alimento
do gado
Armado;

preparado

Pão feito
de milho

Nitrogênio
(símbolo)

Criado de 
companhia

Peça de
dominó 

Autor do romance
"Senhora"

Permite 
Conjunto de
utensílios
de mesa

A música
de igrejas

(pl.)

O responsável pelo
pagamento do PIS

Preocupado (gíria)

2/up. 3/oír. 5/cargo — lousa. 7/baixela.
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O Futebol Clube Cascavel volta 
a entrar em campo pelo Campeo-
nato Paranaense na noite de hoje 
(16), às 21h30, no Estádio Olím-
pico Regional. A Serpente recebe 
o São Joseense pela 8ª rodada. 
Faltando apenas quatro partidas 
para o fim da primeira fase do esta-
dual, o Cascavel foca as atenções 
em dois importantes objetivos em 
curto prazo: a classificação para a 
segunda fase do estadual e a vaga 
para a Série D do Campeonato Bra-
sileiro, em 2023.

Para conquistar estas metas, a 
Serpente Aurinegra precisa somar 
5 dos 12 pontos que tem pela 
frente. Adversário desta noite, o 
São Joseense é estreante na pri-
meira divisão do Estadual, mas 
tem dado trabalho para as equipes 
da parte de cima da tabela. Assim 
como o Cascavel, o time de São 
José dos Pinhais perdeu apenas 
um jogo nesta temporada. 

O técnico Tcheco destaca a boa 
campanha que o adversário está 
fazendo na competição e acredita 
que será um jogo complicado. 
“Teremos uma partida muito difícil 
contra o São Joseense, que tem 
um bom time e conquistou um bom 
resultado contra o Operário, fora 
de casa. Temos que impor o nosso 
jogo e contamos com o apoio do 
torcedor, que faz muita diferença 
pra gente”, disse o treinador.

SEM PERDER
O Cascavel defende uma inven-

cibilidade de 21 jogos sem perder 
em casa pelo Estadual. A última 
derrota aconteceu em março de 
2019, para o Rio Branco. Nesta 
temporada, o time venceu os qua-
tro jogos que disputou diante do 
torcedor aurinegro, somando 12 

Na briga pela liderança, Serpente 
arma o bote contra o São Joseense

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

pontos e 100% de aproveitamento 
no Olímpico. Com 14 pontos, a Ser-
pente está na briga pela liderança 
da competição, com a mesma pon-
tuação de Operário e Coritiba, pri-
meiro e segundo colocados. 

Depois de encarar o São 
Joseense, o Cascavel ainda 
enfrenta o Azuriz e o Maringá, em 
dois jogos fora de casa, e recebe 
o Athletico Paranaense no fecha-
mento da primeira fase.

EMOÇÃO ATÉ O FIM
Assistir aos jogos do Cascavel 

requer do torcedor aurinegro que os 
exames cardíacos estejam em dia. 
Desde o ano passado, o time “se 
especializou” em vencer com gols 
no finalzinho. Só no Paranaense 
desta temporada, a Serpente já 
venceu dois jogos marcando no fim, 
ambos no Olímpico Regional. 

A primeira vítima foi o União: 2 
a 1, com direito a um belo gol do 
meia Robinho aos 43 minutos do 
segundo tempo. Pelo mesmo pla-
car, na última rodada, quem sofreu 

com a insistência do Cascavel foi 
o Paraná. O lateral-direito Mikael 
Doka anotou um golaço de falta - 
o seu primeiro como profissional 
- aos 52 minutos da etapa final, 
para o delírio dos 2.700 torcedores 
presentes. 

No ano passado, a história foi 
semelhante. Contra o Azuriz, na 2ª 
rodada do Estadual, Carlinhos fez 
aos 40 minutos do segundo tempo 
o gol da vitória, desta vez, fora de 
casa. E como esquecer a vitória 
sobre o Athletico, na primeira fase? 
O atacante Rogério, aos 48 minu-
tos, garantiu os três pontos contra 
o rival da capital. 

O técnico Tcheco enaltece o espí-
rito de entrega incorporado pelo 
elenco. “É fruto da insistência do 
nosso modelo de jogo ofensivo. Não 
abrimos mão disso. É uma caracte-
rística do nosso time procurar os gols 
o tempo todo. Então vemos coinci-
dência de sair no final. O torcedor 
fica com a emoção à flor da pele, 
mas sai satisfeito porque está dando 
resultado”, destaca o treinador. 
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E S C O L H A

COOPERAR
#vemjuntojogar

Com confiança, invista na ousadia
e dê crédito à superação.

DRIBLE.

C R E S O L . C O M . B R Assista o
Manifesto aqui:
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