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Cascavel Futsal investe 
nas categorias de base 
para temporada 2022

Diagnóstico bucal gratuito na Unioeste l
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A prestação de contas relativas ao terceiro quadrimestre (setembro a dezembro) de 2021, 
tanto da Prefeitura de Cascavel, quanto da Câmara Municipal, foi realizada no início desta 
semana. “Os números mostram um equilíbrio das contas públicas, tanto no quadrimes-

tre quanto no exercício”, disse o secretário de Finanças, Edson Zorek. Já Legislativo, que 
poderia “gastar” até 6% da receita corrente líquida do município, fechou 2021 com 1,6%.
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Prestação de contas: Prefeitura
equilibrada e Câmara “econômica”

Tigre Hu de 
casa nova

SECOM

PÁGINA
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Agendamento para vacina
pediátrica contra Covid-19
desta semana encerra hoje

 Não teve cerimônia de 
“entrega das chaves”, mas um 

dos moradores mais ilustres 
do Zoológico de Cascavel, 

inaugurou, ontem (22), a sua 
nova casa. Hu ficou conhecido 

em todo o mundo pelo incidente 
de 2014, quando um menino 

de 11 perdeu um braço quando 
tentava alimentar o tigre.
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FIAgro é uma importante fonte de crédito 
e de fortalecimento do setor produtivo
O Setor Agro impulsiona o País, um seguimento onde temos vantagens compe-

titivas em relação a outros países. No ano de 2020, a produção agropecuária con-
tribuiu com 26,6% do Produto Interno Bruto. Em 2021, os dados projetam resultado 
positivo e, para 2022, espera-se uma safra recorde de 289 milhões de toneladas.

Para manter esse forte ritmo de crescimento, é necessário continuar investindo 
em pesquisa agropecuária, na abertura de novos mercados, bem como na infraes-
trutura de armazenagem e escoamento da produção.  O mais importante, entretanto, 
são novos instrumentos de financiamento para reduzir a dependência do setor em 
relação a recursos do sistema oficial de crédito, cada vez mais caros e escassos.

Foi exatamente para isso que os Fundos de Investimentos nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais (FIAgro) foram criados: para aproximar o mercado de 
capitais do agronegócio e canalizar recursos de investidores para as atividades 
agropecuárias – um financiamento mais barato, com prazo mais acessível e com 
garantias mais executáveis.

Recursos do FIAgro poderão ser utilizados na aquisição de imóveis rurais, 
no encarteiramento de títulos creditórios do agro, como o CRA, ou na compra de 
valores mobiliários (ações e obrigações) e cotas de sociedades, financiando, desse 
modo, as mais diversas atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial.

Além de ampliar as fontes de recurso, o Fiagro surge ainda como uma excelente 
opção de investimento, em especial para o pequeno investidor, que não tinham 
acesso a esses ativos e agora poderão usufruir dos ganhos de um dos setores que 
mais cresce na economia brasileira. A entrada de mais investidores aumentará a 
liquidez, a transparência e a segurança jurídica para o Agro.

A Lei 14.130/2021, que instituiu os Fundos de Investimentos nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais, foi um projeto de minha autoria, cuja elaboração contou 
com a participação ativa da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e recebeu 
contribuições de entidades representativas do Sistema Financeiro e Setor Produtivo.

Sua aprovação recorde – 5 meses entre a apresentação da proposta e a sanção 
presidencial-, só foi possível graças a uma convergência política e um censo de 
urgência que uniu o Legislativo, o Executivo e o Setor Produtivo em prol do Agro 
que é um patrimônio nacional.

Atualmente, segundo o Ministério da Economia, há 31 fundos registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a maior parte lastreados em imóveis rurais, 
CRAs e LCAs, e cujos valores de emissão ultrapassam 7 bilhões de reais.

O Fiagro está se transformando rapidamente em uma importante fonte de 
crédito para o agronegócio e, portanto, um instrumento de fortalecimento da ati-
vidade agropecuária. Com mais recursos, mais empregos e mais renda, nosso 
setor agroindustrial poderá crescer ainda mais e continuar a ser o polo dinâmico 
da retomada econômica.

Arnaldo Jardim, deputado federal por São Paulo e diretor de Infraestrutura e 
Logística da FPA (Frente Parlamentar Agropecuária) 
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 “As situações relatadas, 
principalmente por 

empresários e moradores 
que estão às margens 

da rodovia, são graves e 
precisamos de uma ação 
imediata para evitar que 

outras tragédias 
ocorram no local”.

Genesio Pegoraro, 
presidente da Acic, 
sobre problemas de 
segurança no trecho 
entre os quilômetros 
592 e 594,8 em um 

dos mais perigosos da 
BR-277, em Cascavel

Nublado com 
pancadas de chuva
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Lotofácil concurso: 2455

Cascavel – Toda a história 
do Cascavel Futsal, de certa 
forma, começou a ser escrita 
com o nome do Tuiuti Esporte 
Clube. Agora, as duas mar-
cas estarão unidas na forma-
ção das categorias de base. 
Enquanto o Cascavel Futsal 
partiu para as conquistas 
nacionais, o Tuiuti segue com 
um trabalho cheio de conquis-
tas nos campeonatos regionais 
para as categorias de base. Na 
parceria, as equipes sub-17 
e sub-20 do Tuiuti jogarão o 
Estadual com a camisa da Ser-
pente Tricolor.

“Desenvolver os jogado-
res, participar da formação 
de atletas e dar oportunidade 
para jovens da nossa cidade 
e da nossa região sempre foi 
um grande desejo da direto-
ria do Cascavel e também do 
Cassiano Klein, nosso treina-
dor. Além da participação dos 
garotos nos torneios das cate-
gorias de base, poderemos 
também dar a chance para os 
meninos, aos poucos, conhe-
cerem e serem introduzidos na 
nossa equipe principal. A troca 

Volta às origens: Tuiuti vai 
formar base para Serpente

Toledo - O Toledo Futsal 
apresentou o elenco para a 
temporada 2022, que terá 

o Campeonato Paranaense 
Chave Prata, Jogos Aber-
tos do Paraná (JAPS) e a 
Liga Futsal Paraná (LFP).

O time ainda não está 
fechado, mas tem algumas 
caras conhecidas do torce-
dor, como o pivô Jhonny 
Pajé; o fixo e ala Léo Dou-
rado; o fixo Joe que foi um 

dos destaques da equipe na 
última temporada; o goleiro 
Furlanetto; e o goleiro Wel-

lington. Os novos nomes 
são o ala Rafael Ventura 

da Silva; Christian Biricica; 
Mateus Pelé; Mayke Herik; 
Luan Romário; Vanderlei 

Juliano; e Marcos Vinicius.
O time será coman-

dado pelo treinador Regi-
naldo da Silva, que tem 
passagens por times da 
Série Prata e Bronze do 
paranaense, como Ivai-

porã, Pitanga, Apucarana 
e São João do Ivaí-PR. 

Toledo – Boa parte dos diri-
gentes esportivos a região 
estará reunida, na próxima 
quinta-feira, em Toledo, para 
a primeira etapa do Encon-
tro Regional de Gestores do 
Esporte do Estado. O encontro 
vai discutir políticas públicas 
que podem ser implantadas 
nos municípios e, consequen-
temente, dinamizar e fomen-
tar a prática esportiva.

“No evento em Toledo, o 
primeiro de quatro encon-
tros regionais que vão 
acontecer em 2022, vamos 
entregar para as cidades os 
kits esportivos das modali-
dades escolhidas por elas 
para serem apoiadas pela 
administração municipal”, 
explica o superintendente 
do Esporte do Paraná, 
Helio Wirbiski.

Toledo Futsal 
apresenta 

time para a 
Série Prata

será rica para todos os envol-
vidos”, disse o presidente do 
Cascavel Futsal, Jefferson Zini.

“Para nós do Tuiuti estam-
par nosso nome ao lado do 
atual campeão da Liga Nacio-
nal e um dos melhores times 
do mundo é um privilégio. Nos-
sos associados terão oportu-
nidade de vivenciar isso de 

DIVULGAÇÃO

perto e também de fazer parte 
desse time. Essa parceria tem 
tudo para dar certo e, com cer-
teza, vamos colher muitos fru-
tos”, enfatizou o presidente do 
clube, Antônio Vechiatto.

Com experiência nas qua-
dras e muitas conquistas de 
títulos, Gilmarzinho será o técico 
do time sub-20, enquanto o time 

sub-17 ficará a cargo do profes-
sor Eduardo Retcheski, espe-
cialista no trabalho de base. O 
supervisor Paulo Rocha também 
fará parte das equipes sub-17 e 
sub-20. Os treinos serão realiza-
dos diariamente no novo ginásio 
de esportes do Tuiuti. 

Tuiuti e Cascavel Futsal unidos para desenvolver as categorias de base

São Paulo - As seleções bra-
sileiras já sabem os primei-
ros passos na Liga das Nações 
deste ano. A Federação Inter-
nacional de Vôlei divulgou 
nesta terça-feira a tabela da 
primeira fase da competição, 
dividida em três rodadas para 
cada naipe. Brasília será a sede 
de uma semana de jogos de 
cada naipe e vai abrigar parti-
das dos times da casa.

A seleção feminina vai ser a 
primeira a entrar em quadra. 

No dia 31 de maio, encara a 
Alemanha em Los Angeles. Lá, 
ainda enfrenta Polônia, Repú-
blica Dominicana e Estados 
Unidos. Na segunda rodada, 
joga em casa, em Brasília, a 
partir do dia 16 de junho contra 
Polônia, Holanda, Itália e Sér-
via. A terceira e última rodada 
será em Ufa, na Rússia, onde a 
seleção de José Roberto Gui-
marães enfrenta China, Coreia 
do Sul, Tailândia e Rússia.

A seleção masculina, atual 

campeã, vai estrear em casa. 
No dia 9 de junho, enfrenta a 
Austrália, em Brasília. Depois, 
encara Eslováquia, Estados 
Unidos e Rússia. A equipe de 
Renan Dal Zotto, então, viaja 
para Sofia, na Bulgária, para 
enfrentar Polônia, Sérvia, Irã 
e, por último, o time da casa. 
Na sequência, fecha a primeira 
fase em Osaka, no Japão, a 
partir do dia 6 de julho, contra 
Alemanha, Canadá, França e os 
japoneses. 

Vôlei define tabela da Liga das Nações Gestores discutem 
nova política esportiva
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A prestação de contas determi-
nada pela Lei Federal nº 101, que 
estabelece que o Executivo deve ava-
liar, em audiência pública na Comis-
são de Finanças do Legislativo, o 
cumprimento das metas fiscais a cada 
quadrimestre, foi realizada segunda-
-feira pela Secretaria de Finanças de 
Cascavel que apresentou os números 
do terceiro quadrimestre - setembro a 
dezembro – de 2021.

Os números foram detalhados 
pelo secretário de Finanças, Edson 
Zorek. Também participaram da apre-
sentação o diretor do Departamento 
do Tesouro Municipal, Ildo Belim, e 
a encarregada da Divisão de Execu-
ção Orçamentária, Sônia Klann, e o 
diretor da Fazenda Municipal, José 
Peixoto, além da secretária de Pla-
nejamento e Gestão, Vanilse Pohl.

Os números do quadrimestre 
também fecham o exercício do ano 
passado. Em 2021, a previsão ini-
cial do Município erra arrecadar 
1,196 bilhão, mas o ano fechou com 
receita líquida de R$ 1,080 bilhão. 
No quadrimestre foram arrecadados 
R$ 360,7 milhões. “Os números 
mostram um equilíbrio das contas 
públicas, tanto no quadrimestre 
quanto no exercício”, afirma Zorek.

A execução orçamentaria previa 
inicialmente R$ 1,160 bilhão. O 

Prefeitura e Câmara de Cascavel 
fecharam 2021 com “equilíbrio”

valor empenhado no exercício foram 
de 1.068 bilhão. Por lei, o Municí-
pio precisa investir 15% das recei-
tas de impostos e transferências na 
saúde. No ano passado Cascavel 
investiu 32,52% no setor, totalizando 
R$ 228.5 milhões. A educação que 
obrigatoriamente precisa receber 
25% de investimentos das receitas 
consolidou em 25,37%, com um total 
de R$ 180.4 milhões. Em encargos 
foram investidos R$ 115,8 milhões.

LEGISLATIVO
De acordo com a Prestação de 

Contas do Legislativo relativa ao 
terceiro quadrimestre (setembro 
a dezembro), os gatos continuam 
bem abaixo do limite constitucional. 
O orçamento atualizado da Câmara 
de Cascavel em 2021 foi de R$ 
27.300.000,00. De acordo com a 
Emenda Constitucional nº 58/2009, 
cidades com população de 100 a 
300 mil habitantes o repasse para o 

Legislativo deve ser de 6% da receita 
corrente líquida do município. Hoje, o 
valor corresponde a 4,35% do limite 
constitucional previsto.

A Câmara de Cascavel encerrou 
2021 utilizando 1,60%. Isso significa 
um valor total de R$ 17,99 milhões, 
menos de um terço do limite prudencial 
estabelecido, que é de R$ 64,2 milhões.

No último quadrimestre foram 
gastos R$ 6.948.836,11, sendo o 
maior gasto com pagamento de pes-
soal, que inclui servidores e vereado-
res, obrigações patronais como INSS 
e IPMC (Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos de Cascavel), 
somando R$ 6.351.836,98.

No terceiro quadrimestre é nor-
mal o aumento nos valores das 
despesas com pessoal, devido aos 
pagamentos de férias e 13º. Mesmo 
assim, com os gastos controlados, 
a Câmara ainda encerrou 2021 com 
um saldo financeiro (restos a pagar) 
de R$ 394 mil.
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 Não teve cerimônia de “entrega 
das chaves”, mas um dos mora-
dores mais ilustres do Zoológico 
de Cascavel, inaugurou, ontem 
(22), a sua nova casa. O Tigre Hu 
ganhou um novo recinto de cerca 
de 400 metros quadrados, todo 
revitalizado com cascata, lago, 
tronco e brinquedos.

As obras de revitalização do 
recinto foram acompanhadas 
pelo médico veterinário, Rodrigo 
Neca Ribeiro, gerente da Divisão 
de Vida Silvestre e Bem-Estar Ani-
mal do Zoo de Cascavel. “Tivemos 
toda uma preocupação em ofere-
cer ao Hu os equipamentos que 
ele necessita para ter qualidade 
de vida. Aqui instalamos deques, 
troncos e um motor na piscina que 
vai garantir que a água utilizada no 
lago e na cascata seja sempre cor-
rente, dando a ele a impressão de 
um riacho particular”, detalhou o 
veterinário.

MAIS OBRAS
Além do recinto do tigre, as onças 

pintadas Tony e Teca também tive-
ram seus recintos revitalizados, e os 
demais espaços também passaram 
por esta melhoria. Recentemente, a 
direção do Zoológico de Cascavel 

 O “Caso do HU”
O Tigre Hu ficou famoso após o incidente envolvendo um menino 
de 11 anos em julho de 2014. Ele passeava com o pai e um irmão 
de 3 anos de idade quando ocorreu o ataque. Socorristas e o 
médico do Siate prestaram os primeiros atendimentos a criança 
que foi levada às pressas ao Huop (Hospital Universitário do Oeste 
do Paraná. Vrajamany Rocha, teve uma laceração (nervos arran-
cados) completa no braço direito quando, ultrapassando a área 
de segurança, dava comida para o tigre e também para o leão, e 
tentava acaricia-los. O fato ganhou repercussão mundial e, hoje, 
Rocha é exemplo de superação. Com muita determinação e garra, 
como diz o próprio Vrajamany Rocha, nadador, paratleta paulista 
que sonha em competir nos jogos paralímpicos.  

Uma casa nova para o ‘famoso’
Tigre Hu do Zoo de Cascavel

 SECOM

revitalizou todo a área pertencente 
às antas. As obras compreende-
ram a troca de telas, novo local de 
manejo e toda a parte de cerca-
mento e também um novo lago. Os 
jacarés também ganharam “casa 
nova”, assim como os jabutis, que 
agora estão “morando” ao lado do 
serpentário, área que não possuía 
nenhum recinto.

“Um recinto totalmente novo, 
com uma área de manejo nova, 
toda projetada para a chegada do 
inverno onde serão instaladas placas 

aquecedoras e os aquecedores para 
os répteis e Jabutis. Temos esse 
cuidado pois todo inverno eles eram 
retirados do local e agora eles terão 
um espaço só para eles, muito bem 
planejado”, explica Neca Ribeiro.

Também foram executadas 
melhorias nos recintos dos bugios. 
Outro espaço reformado e ampliado 
foi o das araras Canindé. “As revita-
lizações que estamos promovendo 
têm o objetivo de se adequar aos 
novos padrões de zoológicos do 
Brasil” finalizou Rodrigo. 
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A clínica de Odontologia da 
Unioeste (Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná), campus de Cas-
cavel, está oferecendo de forma 
gratuita atendimento para diag-
nóstico de doenças bucais. Podem 
procurar o atendimento pacientes 
que tenham algum machucado 
na boca que não cicatriza em 15 
dias, lesões causadas por próte-
ses, aftas, ardência bucal, falta 
de saliva, ou ainda pacientes que 
fazem quimioterapia e radioterapia 
que possuem complicações bucais. 

 O objetivo do atendimento é 
prevenir o câncer bucal, como 
explica a professora Adriane de 
Castro Martinez, docente da dis-
ciplina de Estomatologia curso de 
Odontologia. “Existem algumas 
lesões bucais, que são considera-
das como condições cancerizáveis, 
ou seja, podem ou não se tornar 
um câncer. Elas podem surgir como 
placas brancas, áreas vermelhas 
ou úlceras, podendo ou não apre-
sentar dor. Nesta clínica faze-
mos o acompanhamento destas 
lesões para evitar a transformação 

Vacinação: agendamento termina hoje
O PMI (Programa Municipal de Imunização), como vem acontecendo desde o 

início da vacinação infantil, iniciou na segunda-feira (21) o agendamento para a 
imunização desta semana. O agendamento é presencial e pode ser feito até hoje 
(23) nas unidades de saúde (UBS/USF) a partir das 8h. A aplicação das doses será 

feita nos dias 24 (quinta-feira) e 25 (sexta-feira), conforme o agendamento.
Até a última sexta-feira (18), Cascavel havia vacinado 8.759 crianças na faixa 
etária de 5 a 11 anos. E estimativa é vacinar 26,6 mil crianças. Sobre a dose 2 

da Janssen, ela continua sendo aplicada na unidade do Aclimação. O esquema 
vacinal da Janssen prevê duas doses. A unidade do Cancelli continua aplicando 
a segunda dose da Coronavac e na unidade do São Cristóvão a segunda dose da 

AstraZenneca. A vacinação ocorre das 8h às 16h. 

Clínica de Odontologia da Unioeste
faz diagnóstico de doenças bucais

UNIOESTE

maligna, ou para realizar um diag-
nóstico precoce, que é um dos 
fatores determinantes para o trata-
mento e prognóstico do paciente”.

O atendimento é feito nas quartas-
-feiras no período da manhã e pode 
ser agendando na recepção da clínica 
ou no telefone (45) 3220-7212.  
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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
A Lua na Casa 9 vai te ajudar a se aproximar mais de colegas que 
tenham ideias e interesses mais parecidos com os seus, e vocês podem 
somar forças para alcançar alguns objetivos em comum. Uma paixão 
por amigo (a) pode ser difícil de disfarçar. E se você já tem seu par, 
deixe as diferenças de lado e foque nas metas do casal. 

Se você anda preocupada (o) com grana, este pode ser um dia muito 
inspirador para encontrar novas formas de ganhar dinheiro. E se des-
cobrir algo lucrativo para engordar seu bolso, Marte dá coragem de 
sobra para você dar o primeiro passo. Pode iniciar um negócio muito 
rentável em casa ou em parceria com parentes hoje.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai contar com muita simpatia e boa lábia no início do dia e pode 
usar isso no trabalho para ganhar alguns pontos extras com chefes, 
colegas e clientes. Também vai ter ideias muito criativas, e vai vender 
seu peixe com muita facilidade. Quem procura emprego pode retornar a 
um antigo trabalho ou pode descobrir algo para fazer em casa.

Você pode fazer alguns investimentos para melhorar algo em casa no início 
do dia. Planeje as finanças para não se apertar, e também pode aproveitar 
o tempo em casa para fazer coisas que possa vender e faturar uma grana. 
O astro também vai aumentar o seu carisma e seu poder de comunicação, 
o que deve deixar você ainda mais convincente do que você já é.

Simpatia e boa lábia vão te ajudar a conseguir tudo que desejar hoje. 
No trabalho, seja gentil, fale com jeitinho, e vai conseguir fechar acordos 
ou parcerias bem vantajosas. Quartou! Vários astros vão influenciar 
a sua vida amorosa nesta quarta-feira, incluindo o Sol e Netuno, que 
realçam seu charme e romantismo.

Câncer 21/06 a 21/07
Você pode ter uma boa surpresa no amor no início do dia. No traba-
lho, a Lua vai renovar sua disposição e disciplina, e você vai adorar 
a sensação de dever cumprido quando der conta das tarefas. Pode 
iniciar uma parceria muito vantajosa com alguém sábio e inteligente, 
e também terá boas habilidades para liderar um trabalho em equipe. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai querer mais estabilidade no emprego e isso deve te incentivar 
a mergulhar fundo nas tarefas para mostrar o seu valor. A Lua chega 
à Casa das Alianças e estimula as parcerias, e é um bom momento 
para somar forças com os colegas em busca de metas em comum. 
Pode ter uma boa chance de mudar algo em sua carreira: sonhe alto. 

Touro 21/04 a 20/05
Você vai se entender bem com os colegas e pode aprender muito com 
a troca de experiências e a colaboração mútua. Aliás, Marte garante 
a você uma facilidade incrível para memorizar e aprender, por isso, 
invista nos estudos e em tudo que possa melhorar o seu currículo.

Você vai se dedicar bastante ao trabalho e vai buscar seus objetivos 
mais ambiciosos. A Lua avisa que pode conseguir aliados importantes 
para a sua luta ao longo do dia. Trabalhe em equipe para cumprir 
as metas e realizar novos projetos. Só não convém contar com os 
amigos quando o assunto é dinheiro: evite comprar, vender ou pegar 
empréstimo com conhecidos. 

O trabalho em equipe vai fluir bem no início do dia e você estará em 
perfeita sintonia com os colegas. Mas no meio da manhã, a Lua entra 
na Casa 12 e, com o passar do dia, você pode sentir uma necessidade 
maior de se recolher e cuidar das suas coisas a sós.

Assuntos de casa e família devem exigir sua atenção no início do 
dia e você pode tomar algumas providências importantes para o 
lar. No emprego, você vai se dedicar bastante e pode explorar seus 
conhecimentos para se destacar. No amor, o clima também ficará mais 
carinhoso e descontraído.

Mudanças ou novidades no emprego podem te surpreender no início 
do dia, e tudo indica que serão bem positivas. Ainda de manhã, a Lua 
entra na Casa do Saber e deve despertar o desejo de aprender ou 
experimentar coisas novas. Bom momento para investir em cursos, lei-
turas e treinamentos que possam te ajudar a se aperfeiçoar e progredir. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 34

TIAC
GERMINAL

FURIAOPEP
SMNOSRA

STONEHOT
JAPONESAR

VICARIBU
RELUZIRTIL

CARAFISH
DOSEBECA

UTRANCAM
FORJASOAE

BANIPEN
EDROCERT

ESTEREOTIPO

Romance
de Émile 

Zola

Pintor
francês
de "O
Sono"

Desfila-
deiro onde

morreu
Leônidas

Opõe-se à 
transcen-

dência

Intervalos
da apre-
sentação

do IR

Classe so-
cial me-

dieval do-
minante 

Apelido da
seleção de
futebol da
Espanha

Atividade
da guarda
costeira 

Cartel
petrolífero

sediado
em Viena 

Joss (?),
cantora
britânica 

de "Karma"

Pronome
pessoal

da coleti-
vidade

O país
mais po-
bre das

Américas

Pessoa de
mau cará-
ter e dis-
simulada

A origem
do nome
"poncã"

O estágio
inicial de
cursos de
idiomas

Ilha ita-
liana no
golfo de
Nápoles

Pedido
comum
em uis-
querias

Retumba
(o sino)

(?)-book, 
produto de
livrarias
digitais

Patriarca
que teria

vivido 950 
anos (Bíb.)

(?) Club:
agrega
literatos

Base ima-
ginária 

da piada
sexista 

A marca
almeja-
da pelo
atleta

Red (?) Chili Peppers,
banda dos EUA

Ouvido, 
em inglês 

Rena

Genioso;
irascível

Alimento 
de equinos

Peixe, 
em inglês

Sinal ine-
xistente

na língua
inglesa

Fecham 
(p. ext.)

Mineral es-
verdeado

Oficina de
ferreiros

Bahia 
(sigla)

Resplan-
decer; 
brilhar
Face

3/ear — hot — pen. 4/fish. 5/bisca — stone. 6/zureta. 10/termópilas.
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Atual campeão da Liga Nacional, 
o Cascavel Futsal terá equipes sub-
17 e sub-20 nesta temporada. A 
Serpente Tricolor fechou uma par-
ceria com um dos maiores e mais 
tradicionais clubes da cidade, o 
Tuiuti Esporte Clube. O fomento 
das categorias de base era um 
desejo antigo da diretoria tricolor, 
que, agora, será possível tirar do 
papel graças ao acordo firmado.

O presidente do Cascavel, Jeffer-
son Zini, falou sobre a importância 
de oportunizar e formar jogadores 
da própria cidade. “Desenvolver os 
jogadores, participar da formação 
de atletas e dar oportunidade para 
jovens da nossa cidade e da nossa 
região sempre foi um grande desejo 
da diretoria do Cascavel e também 
do Cassiano Klein, nosso treina-
dor”, comentou.

Zini também disse que o tra-
balho na base serve como vitrine 
para que os atletas que sonham 
em se tornar um jogador profis-
sional. “Além da participação dos 
garotos nos torneios das categorias 
de base, poderemos também dar a 
chance para os meninos, aos pou-
cos, conhecerem e serem introdu-
zidos na nossa equipe principal. A 
troca será rica para todos os envol-
vidos”, disse o presidente.

A comissão técnica das equipes 

será comandada por profissionais 
do Cascavel. O treinador da equipe 
sub-20 será Gilmar Dias Costa, o Gil-
marzinho, atual auxiliar-técnico da 
equipe principal. O time sub-17 ficará 
a cargo do professor Eduardo Ret-
cheski, especialista no trabalho de 
base. O supervisor Paulo Rocha tam-
bém fará parte das equipes sub-17 
e sub-20. Nos próximos dias, haverá 
avaliação e testes para atletas que 
quiserem ingressar na equipe sub-
20. A data e o horário ainda serão 
confirmados pelo Cascavel Futsal.

ESTREIA NA OURO
O Cascavel Futsal, além de ser 

o atual campeão, é o maior ven-
cedor do estado com sete títulos 
e já sabe quem será o seu adver-
sário de estreia na Série Ouro do 
Paranaense. O atual bicampeão 
estadual irá enfrentar o Mariópolis, 
recém-promovido da Série Prata, 
fora de casa. A partida está mar-
cada para o dia 18 de março.

No último sábado (19), os 14 
clubes que participarão da com-
petição estiveram em Cascavel e 
se reuniram no congresso técnico 
para definir a fórmula de disputa da 
Série Ouro. Depois de um empate 
em 7 votos a 7, a Federação Para-
naense de Futsal decidiu que o 
estadual terá turno e returno, com 

26 jogos na primeira fase. 
Os 12 primeiros colocados se 

classificam, sendo que os 4 primei-
ros vão direto para a terceira fase. 
Os outros 8 classificados disputam 
as 4 vagas recentes, em sistema 
mata-mata. Já os dois últimos colo-
cados na classificação geral serão 
automaticamente rebaixados.

O novo formato valerá para os 
próximos três anos e desagradou 
os clubes que participam da Liga 
Nacional de Futsal, já que o número 
de jogos irá crescer significativa-
mente, aumentando o desgaste 
físico e aper tando o calendário 
durante toda a temporada.

AMISTOSO
O Cascavel Futsal deu o pon-

tapé inicial na temporada 2022 no 
último final de semana, em amis-
toso realizado contra o Pato Branco, 
no Ginásio da Neva. A partida termi-
nou com vitória para os visitantes, 
por 4 a 3. Apesar do revés diante 
de um forte adversário, o técnico 
destacou alguns pontos positivos 
observados no jogo. “A entrega do 
nosso time foi algo fantástico, isso é 
muito importante. Foi nosso primeiro 
desafio, temos uma temporada longa 
pela frente e vamos continuar com 
essa constância de melhora”, disse 
o treinador Cassiano Klein. 

Cascavel Futsal terá categorias 
de base na temporada 2022

FOTOS: ASSESSORIA
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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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