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Programe-se! No 
próximo sábado (11), 
Cascavel também terá 
o “Dia D” de vacinação 
contra a gripe, sarampo 
e Covid-19, uma 
mobilização da Saúde 
em todo o estado para 
aumentar a cobertura 
vacinal nos municípios. 
Em Cascavel, oito 
unidades de saúde vão 
aplicar as doses, das 
8h às 17h: Interlagos, 
São Cristóvão, 
Aclimação, Santa Cruz, 
Nova Cidade, Floresta, 
Neva e Cancelli.
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ExpoConstruindo 2022 será em julho l
 Pá

g. 
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Rearmando o bote!
O Futebol Clube Cascavel treina focado para retomar 

seu “bote venenoso” e reencontrar o caminho da 
vitória na Série D do Brasileirão. E, além do treino, a 

Serpente também trabalha fora de campo para evitar 
que eventuais erros da arbitragem atrapalhem o 

desempenho da equipe.      

Vacinação é coisa séria e
sábado tem outro ‘Dia D’



Sol
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Nublado com chuva Nublado com chuva
Muitas nuvens

Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel, comemorando o 
maior saldo de contratações de todo o Paraná no mês de 

abril, segundo o Caged.

Variáveis climáticas e suas
 implicações na agricultura: Influência 

da temperatura nas plantas
Quando um produtor decide plantar em sua propriedade, ele 

necessita se atentar a algumas variáveis que irão influenciar bas-
tante no sucesso ou não da sua lavoura. A temperatura é uma dessas 
variáveis climáticas de suma importância para todos os seres vivos, 
exercendo influência principalmente nas atividades fisiológicas dos 
vegetais. Para garantir a sobrevivência, estas espécies necessitam 
se adaptar às alterações de temperatura em campo aberto. O calor 
e o frio, são estados termodinâmicos e são chaves para aumento ou 
diminuição na velocidade das reações químicas.

Cada espécie vegetal possui temperaturas mínimas e máximas 
para cada fase fenológica de desenvolvimento e uma temperatura 
ótima em que o seu desenvolvimento ocorre ao máximo. Isso tam-
bém se deve a interferência da temperatura na produção da clorofila, 
que é um pigmento que dá a coloração verde nas plantas e ajuda na 
realização da fotossíntese.

No entanto, as plantas possuem a capacidade de se adaptarem 
ao meio na qual estão inseridas, através de adaptações morfológicas, 
no tamanho e forma das folhas e a presença de pigmentos, como a 
antocianina (vermelho a púrpura), que aliada a clorofila podem absorver 
mais calor que uma folha verde, se tornando essencial para plantas 
em clima frio.

As videiras no vale do São Francisco enfrentam altas temperaturas 
na maior parte do ano, e através de melhoramento genético, se obteve 
variedades altamente produtivas e adaptadas a estas condições cli-
máticas do sertão nordestino. A irrigação localizada é uma ferramenta 
chave que auxilia no conforto térmico na planta, proporcionando água 
e nutrientes diretamente no sistema radicular, de forma que a planta 
esteja bem hidratada e nutrida mesmo em altas temperaturas, produ-
zindo com alta qualidade.

O cuidado com a escolha da cultura, da variedade para o local a 
ser cultivado e do sistema de irrigação, podem evitar problemas futu-
ros de baixo desenvolvimento da planta e baixa produtividade, sendo 
determinante para o sucesso produtivo do cultivo.

Maxwell Soares da Silva, Especialista Agronômico 

 “Quero comemorar 
essa conquista, mais 

uma vez Cascavel 
na liderança na geração 

de empregos, e claro 
compartilhar essa alegria 

com o setor produtivo, 
com os empresários, com 
os empreendedores e com 
as pessoas que acreditam 

na nossa cidade e que 
têm, evidentemente, feito 

todo um trabalho para 
que Cascavel 

possa continuar 
nesse ritmo de 

desenvolvimento”
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Porto Alegre – Sem poder con-
tar com o atacante Wanderson, 
suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo, o técnico Mano Mene-
zes vai montar uma nova for-
mação do Internacional para a 
partida pela 10ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, nesta quar-
ta-feira, 21h30, contra o Santos.

O treinador tem as opções 
de Taison, Mauricio, Pedro Hen-
rique e também David, com a 
entrada de Alemão como cen-
troavante. A outra mudança no 
time deve ser o retorno de Carlos 
De Pena. O uruguaio começou 
no banco contra o Bragantino 
por opção do treinador para 

reforçar o setor de marcação, 
entrou no segundo tempo e 
teve participação também no 
primeiro gol do time.

O provável Inter tem Daniel; 
Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Dou-
rado, Edenilson, Carlos de Pena e 
Alan Patrick; David (Taison, Pedro 
Henrique ou Mauricio) e Alemão. 

Cascavel – Dominante na pri-
meira fase da competição, o 
Cascavel Futsal entra em qua-
dra nesta quarta-feira para 
enfrentar o Operário Laran-
jeiras, às 19h30, no Ginásio 
da Neva. A ideia dos coman-
dados do técnico Cassiano 
Klein é manter o ritmo dentro 
da competição estadual para 
garantir a classificação direta 
para a terceira fase. 

O adversário também inte-
gra o G4, mas com 12 jogos 

disputados e 19 pontos ganhos. 
“A gente sabe a força que 

temos em casa. Vamos apro-
veitar isso com o nosso tor-
cedor aqui. Acho que 90% 
da nossa equipe é o que eles 
passam para nós em qua-
dra”, ressaltou Dieguinho, ao 
falar sobre a importância da 
sequência de jogos em casa e 
com o apoio do torcedor. 

A partida também será um 
termômetro de como o time 
assimilou a derrota para o 

Cascavel - A primeira etapa do 
Campeonato Paranaense Sub-
17 masculino, Série A, foi dispu-
tada no último final de semana 
em Cascavel e teve como des-
taque a equipe de São José dos 
Pinhais, que venceu todos os 
cinco jogos que disputou e per-
deu apenas um set. Com isso, 
o time terminou a etapa como 
líder do estadual, com 15 pontos. 
Já os cascavelenses da AABB/
VCC ficaram com o quarto lugar 
depois de vencerem três parti-
das.  A próxima fase acontece na 
cidade de São José dos Pinhais, 
entre os dias 23 e 25 de setembro, 
com mais duas rodadas, desta vez 
contra AVP e São José.

Cascavel quer seguir embalo na Ouro

Marechal C.Rondon - A equipe 
de handebol juvenil de Marechal 
Cândido Rondon, comandada 
pelo treinador Rodrigo Zart 
(Nonucho), tornou-se vice-cam-
peã paranaense de Handebol. O 
vice na Série Prata veio no duelo 
com o time de Cambé, que levou 
a melhor e venceu os jovens ron-
donenses por 26 x 12. A disputa 
ocorreu no fim de semana.

Após derrota 
em Erechim, 
time abre 
sequência 
caseira 

EDSON CASTRO

Rio de Janeiro - Estão defi-
nidos os confrontos das oita-
vas de final da Copa do Brasil. 
Nesta terça-feira (7), na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro, 
foram sorteados os oito due-
los da fase da competição 
nacional. Logo no primeiro 
confronto, um clássico paulista 
entre Corinthians e Santos foi 
sorteado. Na sequência, São 
Paulo e Palmeiras foram defi-
nidos como outro duelo.

Na sequência dos clássicos 
regionais, Goiás e Atlético-GO 
se enfrentarão no Centro-
-Oeste e Fortaleza x Ceará, no 
Nordeste. Por fim, Flamengo x 
Atlético-MG foram sorteados 
no último confronto.

Esta fase terá um domínio 
quase absoluto dos times da 
primeira divisão do Brasileirão, 

Atlântico no último final de 
semana pela LNF. Vitória hoje 
pode dar mais ânimo para a 
partida do próximo sábado 
contra o Santo André, também 
no “Ninho”.

RODADA
Outros dois jogos movi-

mentam a quarta-feira do fut-
sal estadual. O Pato Branco 
vai até Palmas para enfrentar 
o PalmasNet, enquanto o Gua-
rapuava recebe o Umuarama. 

Copa do Brasil cheia de clássicos

com 14 dos 16 times sendo da 
Série A. Os outros dois classi-
ficados, Bahia e Cruzeiro, são 
os únicos representantes da 
Série B de 2022. A disputa das 
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Clássicos estaduais esquentam clima de disputada na Copa do Brasil  

 Rio de Janeiro – O Fla-
mengo enfrenta o Bragan-

tino, em Bragança Paulista, 
em clima de tensão. A der-

rota para o Fortaleza no 
final de semana fez com 
que os grupos internos 

que pedem a saída do téc-
nico Paulo Sousa aumen-
tassem o barulho, mesmo 
com o time estando entre 

os 11 primeiros coloca-
dos do campeonato. 

GAbigol está de volta 
após cumprir suspensão. 
O zagueiro Léo Ortiz, que 

estava com a seleção brasi-
leira para a disputa dos dois 
últimos amistosos, deve se 

reapresentar ao Red Bull 
Bragantino nesta quarta-

-feira. O jogador chega horas 
antes da partida contra o 

Flamengo, a ser disputada 
no estádio Nabi Abi Che-

did, às 20h30, pela décima 
rodada do Brasileirão. 

O Bragantino tenta 
encerrar o jejum de vitórias 
nesta quarta-feira. O time 
não vence há nove jogos e 
está na 14ª posição do Bra-

sileiro, com dez pontos.  

oitavas de final tem previsão 
dos jogos de ida na semana de 
22 e 23 de junho e dos jogos de 
volta na semana dos dias 13 e 
14 de julho. 

Vôlei Cascavel 
entre os quatro 
no Estadual

Marechal é vice 
no handebol

Fla entra 
em campo 

sob pressão

Mano monta uma nova formação no Inter 
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No Dia Mundial da Segurança 
dos Alimentos, ontem (7), o Huop 
(Hospital Universitário do Oeste 
do Paraná) destacou a importân-
cia do cuidado na manipulação 

Programe-se! No próximo 
sábado (11), Cascavel também 
terá o “Dia D” de vacinação contra 
a gripe, sarampo e Covid-19, uma 
mobilização da Saúde em todo o 
estado para aumentar a cobertura 
vacinal no município. Ao todo, oito 
unidades de saúde vão aplicar as 
doses, das 8h às 17h. São elas: 
Interlagos, São Cristóvão, Aclima-
ção, Santa Cruz, Nova Cidade, Flo-
resta, Neva e Cancelli.

GRIPE
A Campanha de Vacinação 

contra a Gripe em Cascavel será 
liberada para todos os públicos 
a partir dos 6 meses de idade no 
dia D, e assim permanecerá pos-
teriormente durante a semana. A 
vacinação está aquém do espe-
rado. Menos da metade do públi-
co-alvo foi imunizada. Conforme os 
últimos dados do PMI (Programa 

Municipal de Imunização), apenas 
42% dos cascavelenses estão com 
a vacina em dia. A meta é imuni-
zar mais de 127 mil pessoas. O 
Município ainda tem cerca de 60 
mil doses disponíveis.

SARAMPO
A Campanha de Vacinação con-

tra o Sarampo, voltada para crian-
ças de seis meses até menores 
de 5 anos, também está com a 
cobertura vacinal baixa, com ape-
nas 24% dos pequenos imunizados 
até agora. No sábado, será o Dia 
D da campanha, portanto, a Saúde 
pede que os pais levem os peque-
nos e aproveitam a oportunidade.

COVID
O Dia D, no sábado, também 

terá à disposição da população as 
doses de Covid-19. Será respeitado 
o período de quatro meses para as 

Cascavel terá “Dia D” de vacinação 
contra gripe, sarampo e Covid-19

doses de reforço. Dessa forma, 
quem tem doses em atraso pode 
aproveitar a chance.  

Vale lembrar que a vacinação é 
gratuita. O PMI recomenda levar a 
carteirinha de vacinação para manter 
o documento atualizado. Além disso, 
é obrigatório o uso de máscara den-
tro das unidades de saúde. 

SECOM

Dia da Segurança dos Alimentos: Huop orienta e 
destaca importância da alimentação de qualidade
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dos alimentos. “Segurança alimen-
tar é fornecer alimentos seguros 
para a população, em quantidade e 
qualidade suficientes e evitando-se 
desperdícios. Vai desde a cadeia 
produtiva até a refeição final”, 
disse a nutricionista do Huop, Talita 
Cristina da Rosa.

 O Huop tem cautela na sele-
ção dos alimentos diariamente, e 
priorizando pela qualidade adquire 
muitos dos produtos da Agricul-
tura Familiar. “Além de garantir a 
alimentação de qualidade, tam-
bém incentivamos e valorizamos o 
pequeno produtor”, afirmou Talita.

No hospital, a alimentação 

selecionada pela equipe de nutri-
cionistas é essencial também 
para a recuperação dos pacien-
tes. Para isso, o cardápio é pen-
sado também de acordo com a 
individualidade no tratamento, 
assim como, a equipe inova para 
evitar desperdícios. “Tentamos 
colocar em prática o aproveita-
mento integral dos alimentos, 
com a utilização de talos, folhas 
e cascas que seriam perdidos. 
Por exemplo, aproveitamos 
talhos e folhas de beterraba, 
brócolis e couve-flor para elevar 
o valor nutricional da refeição”, 
completou.  



04 LOCAL CASCAVEL, 8 DE JUNHO DE 2022

䄀刀䴀䄀윀픀䔀匀
䄀 倀䄀刀吀䤀刀 䐀䔀䴀䔀䜀䄀

倀刀伀
䴀伀 㤀

Ⰰ㤀　刀␀

䐀攀甀 愀 氀漀甀挀愀 渀漀 䜀攀爀攀渀琀攀℀

倀攀曢 匀モ攀挀椀漀渀愀搀曢℀

팀吀䤀䌀䄀匀
䌀䔀一吀刀䄀䰀

䌀栀愀洀攀 漀 䴀爀 䈀攀愀渀℀

㜀 氀漀樀愀猀 攀洀 䌀愀猀挀愀瘀攀氀
匀䤀䜀䄀 一伀匀匀䄀匀 刀䔀䐀䔀匀 匀伀䌀䤀䄀䤀匀

䔀 䘀䤀儀唀䔀 倀伀刀 䐀䔀一吀刀伀 䐀䔀 吀伀䐀䄀匀 䄀匀 倀刀伀䴀伀윀픀䔀匀

⠀㐀㔀⤀ 㤀㤀㤀　㐀ⴀ　㐀㐀㌀

Implantada no fim do mês de 
abril na fiscalização de trânsito em 
Cascavel pela Transitar, a lavratura 
de autos de infração por meio do 
talonário eletrônico vem cumprindo 
também uma das funções mais 
esperadas dessa nova ferramenta 
de trabalho, que é a contribuição 
com o setor de segurança pública 
na identificação imediata de veícu-
los que apresentem indicativo de 
ilícitos durante as consultas reali-
zadas pelos agentes, como ocorreu 
no último sábado (4), quando uma 
caminhonete com indícios de furto 
há mais de 16 anos foi apreen-
dida durante fiscalização de rotina 
e encaminhada para investigação 
dos órgãos competentes.

“Essa identificação só é pos-
sível porque o talonário eletrô-
nico permite a ação imediata no 
momento da consulta do veículo 
e do condutor, diferente do antigo 
modelo, onde o cadastramento do 
auto de infração era posterior, não 
permitindo identificar veículos com 
indicativo de ilícitos no momento 
da abordagem”, explicou a presi-
dente da Transitar, Simoni Soares.

A equipe flagrou o veículo que 

Segurança: Fiscalização eletrônica da
Transitar identifica veículo furtado

realizada a conversão à esquerda 
em local proibido pela sinalização 
na Avenida Brasil x retorno Praça do 
Migrante (Artigo 207 do CTB) e ao 
lavrar o auto de infração eletrônico 
constatou-se a existência de indi-
cativo de furto e roubo do veículo. 
Diante disso, foi solicitado apoio 
da Guarda Municipal e da PM para 
encaminhamento do proprietário e 
do veículo à 15ª SDP para os pro-
cedimentos cabíveis pela Polícia 
Civil, uma vez que o proprietário/
condutor informou ter feito normal-
mente a transferência do veículo há 
oito anos.

Na consulta a caminhonete apre-
sentou indícios de furto/roubo no 
ano de 2006 no Estado de São 

Paulo, contudo, o atual proprietá-
rio teria adquirido o veículo há oito 
no Estado do Rio Grande do Sul. A 
polícia irá investigar se houve falta 
de comunicação entre o Detran dos 
dois estados. “O objetivo do Muni-
cípio com essa nova ferramenta e, 
ainda, com as novas tecnologias 
em fase de implantação que irão 
compor o Cicom (Centro Integrado 
de Controle e Monitoramento) é 
a ampliação das funcionalidades 
das ferramentas disponíveis na 
Transitar para apoio da segurança 
pública, possibilitando a informa-
ção de veículos com indicativo de 
ilícitos em tempo real à disposição 
das forças de segurança”, comple-
tou Simoni Soares.
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 A ExpoConstruindo, maior expe-
riência de compra qualificada do 
setor de construção do Brasil, já 
tem data marcada para Cascavel: 7 
a 10 de julho. A expectativa para a 
feira é extremamente alta, principal-
mente após o período de restrições 
da pandemia da Covid-19 e levando 
em conta o aquecimento do setor de 
construção civil. 

A feira vai ser realizada no Centro 
de Convenções e Eventos de Cascavel. 
A estimativa é de 150 expositores de 
diversas categorias de produtos e ser-
viços que se relacionam com a arqui-
tetura, design de interiores e enge-
nharia. O que há de mais moderno 
e atualizado deve estar exposto no 
evento, que também permitirá condi-
ções especiais para compra. 

Grandes nomes do mercado local 
e regional já confirmaram presença 
e há ainda gigantes nacionais que 
devem estar representados na feira. 
Os espaços de exposição já estão pra-
ticamente esgotados e já se imagina a 
formação de uma fila de espera para 
os próximos anos, diante da alta pro-
cura de expositores interessados no 
grande potencial do evento.

A organização da exposição 
estima R$ 25 milhões em negócios 
e um público de 25 mil visitantes. 

ASSESSORIA

ExpoConstruindo 2022 acontecerá 
entre 7 e 10 de julho, em Cascavel

“Estamos trabalhando intensamente, 
com diversas frentes de organização, 
para que a feira seja um sucesso 
mais uma vez. O nosso time está 
todo focado em proporcionar um 
evento incrível e de resultados. 
A expectativa é realmente muito 
grande”, comenta o idealizador da 
ExpoConstruindo, Edinho Milanezi.

Essa perspectiva positiva é resul-
tado da solidez da feira, que passou 
pelo período mais grave da pandemia 
sem se abalar. “Se fizermos uma ana-
logia com o setor de construção civil, 
podemos dizer que a ExpoConstruindo 
teve toda sua estrutura construída de 
forma muito robusta e com alicerces 

muito bem-preparados. Isso permitiu 
que passássemos pelo período de res-
trição sem que sofrêssemos impactos 
que abalassem a estrutura gigante que 
é a ExpoConstruindo”, pontua. A Expo-
Construindo também acontecerá em 
Toledo e em Foz do Iguaçu.

“Nossa origem é Cascavel, mas 
o formato deu tão certo que somos 
requisitados nestes outros dois polos 
regionais. Também já temos perspec-
tivas para outros centros urbanos. 
Em cada local, pretendemos levar a 
essência da ExpoConstruindo, que 
é conectar quem tem sonhos com 
parceiros que possam realizá-los”, 
completou Milanezi. 
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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
Melhor organizar suas tarefas profissionais para não se atrapalhar. 
Deixe de lados as intrigas. Reserve um tempo esta semana para 
cuidar do visual e se divertir. Invista nas carícias e na intimidade 
na vida a dois.

Aposte na sua memória para decolar na carreira. Se souber de 
segredos no trabalho, seja discreta. Procure controlar a sinceri-
dade e as mudanças no romance. Pessoa próxima da família pode 
despertar seu interesse.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Pode receber um convite para voltar ao antigo serviço, neste momento 
vale a pena analisar se o retorno é ou não interessante. Tudo estará 
maravilhoso na vida amorosa. Poderá conhecer alguém especial na 
internet, mas tome cuidado com o mundo virtual.

Fique com a mente tranquila que você saberá resolver as buchas 
que aparecerão no serviço. Aposte na sua intuição para resol-
ver esses pepinos no trabalho. Romance está protegido. Pode 
conhecer um novo amor através de um parente.

Cuidado com o ritmo intenso no trabalho, pois você poderá se 
cansar muito. Procure dar um toque no romantismo para animar 
a união e não se esqueça de aprimorar sua sensualidade para o 
próximo Dia dos Namorados.

Câncer 21/06 a 21/07
Cuidado com as promessas! Aposte na paciência e no amor para 
resolver as diferenças na vida a dois. Uma paixão do passado 
pode ressurgir, mas se foi algo que te faz mal no passado, seu 
lado rancoroso não vai permitir que você se apegue novamente.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Se você lida com vendas ou trabalha em casa, sua criatividade 
estará em alta. Poderá fazer curso na sua área. Procure cuidar 
melhor da sua saúde. Aproveite o clima de harmonia com o par e 
aguarde por um romantismo cheio de boas energias.

Touro 21/04 a 20/05
Se estiver em busca de um novo emprego, um colega pode 
te ajudar. Nada de gastos excessivos, controle seus impulsos 
e pense nos planos futuros. Aguarde por um clima bem leve e 
momentos felizes com a família. Saia da rotina com o par e curta 
a intimidade conjugal.

Pode até pensar em pedir um aumento. Procure ter mais cuidado 
com documentos. Aguarde por ótimas conversas na vida a dois. 
Na paquera, vai despertar o interesse de alguém especial.

Procure ser mais tolerante no trabalho e evite intrigas. Ouça seu 
par e modere nas críticas para lidar bem com o relacionamento. 
Aguarde por muito sucesso no jogo de sedução.

Na saúde, procure cuidar melhor de dentes e ossos. Além de ser 
autoconfiante com seu visual, é preciso dar atenção à saúde tam-
bém. Se surgir imprevistos, conte com a sua família. Lembre-se 
que seu par também deve ajudar nas obrigações domésticas e 
dívida as tarefas com ele, pois isso irá aproximá-los.

Aproveite o dia para acertar as pendências e organizar a agenda, 
aposte no seu dinamismo! Anote seus sonhos, pois eles poderão 
se realizar. Está na hora de valorizar o par, invista no seu poder 
de sedução. Pode receber um convite para sair.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 17

CPES
PARANOICA

BOLEIUNB
ESTRANHA

CLAROROAD
OUCARO
SEIXASE

ABUSARAD
RTNILO

PARAEBELEM
NUAENI

ACIONARTN
DONADRAG

SABRERO

São
cobertos
com uso 

de tinturas

"Força (?)",
música de
Caetano
Veloso

Pronome 
da primeira

pessoa

Encorajar;
animar

Estado
nortista e

sua capital

Resto de
edifício
desmo-
ronado

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

Consome-
se em

chamas 

Significa
"vinho", em 

enícola

(?) queen: 
transfor-

mista

Ramalho
Ortigão,
escritor

Proprie-
tária

Arma do
samurai

Sem roupa
Fazer

funcionar
(o motor) 

Papo (bras.)
Aquele que
se dedica
à caridade

Aquela com
mania de

perseguição
Planejei

Raul (?),
cantor 

Agir com
excessos 

Importante 
rio do Egito
Feijão, em

inglês

Criado de
quarto

Estrada, 
em inglês

Universidade
de Brasília
As esposas
dos filhos

Dias de descanso
semanal

Converter (metal) 
em moeda

O céu que
não tem
nuvens

André
Dias, ator
Terreiro de 
Candomblé

Janeiro,
em

espanhol

Bloco de
prestações
De preço
elevado

3/ilê — unb. 4/bean — drag — road. 5/enero — sabre. 9/paranoica.
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O Futebol Clube Cascavel não 
vence há três jogos no Campeo-
nato Brasileiro da Série D, mas 
pretende dar uma resposta no 
próximo domingo (12). A Serpente 
Aurinegra recebe o Juventus-SC, às 
15h, no Estádio Olímpico Regional. 
A falta de vitórias nos últimos jogos 
fez com que o Cascavel perdesse a 
liderança do grupo 8. O time coman-
dado por Tcheco ainda está na zona 
de classificação, mas caiu para a 
terceira colocação com 14 pontos, 
três atrás do líder Azuriz e dois atrás 
do vice-líder Caxias.

O adversário é o lanterna do 
grupo, com apenas quatro pontos 
em oito jogos. O time catarinense 
marcou cinco gols e sofreu dez, 
com aproveitamento de apenas 
16%. Tcheco retorna à beira do 
gramado depois de cumprir suspen-
são. Ele tem mais uma ‘semana 
cheia’ para treinar a equipe para o 
duelo do fim de semana. 

O auxiliar-técnico Zé Luiz, que 
comandou o Cascavel no último jogo, 
reforça a importância de reencontrar 
o caminho das vitórias e seguir pon-
tuando. “Nós temos que voltar a 
pontuar e por isso a preparação da 
semana tem sido intensa. É um jogo 
muito importante para a sequência 
do campeonato”, comentou. 

O volante França projeta uma 
ótima partida e garante que o time 
está focado em derrotar o Juventus. 
“Nós temos totais condições de fazer 
um grande jogo. Temos confiança 
no nosso elenco e no que estamos 
fazendo. Não tem como dar outra res-
posta a não ser a vitória”, afirmou.

Para o jogo de domingo contra o 
Juventus, a diretoria da Serpente fez 
uma promoção especial de ingres-
sos, tendo em vista que a data 
marca o Dia dos Namorados. Quem 

Serpente busca reencontro com a 
vitória no confronto com lanterna
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PÊNALTI não marcado contra o Juventus no empate em 1 a 1 pela 6ª rodada

comprar ingresso poderá levar o 
acompanhante, de graça, tanto na 
cadeira coberta quanto na geral. 

ERROS DE ARBITRAGEM
A diretoria do Futebol Clube 

Cascavel encaminhou um ofício à 
CBF e para a FPF pedindo providên-
cias em relação aos frequentes e 
sequenciais erros graves de arbitra-
gem cometidos em jogos do clube 
na Série D do Brasileiro.

Há poucos dias, o presidente 
Valdinei Silva esteve em Curitiba 
e se reuniu com o presidente da 
FPF, Hélio Cury, e com o chefe da 
comissão de arbitragem, Affonso 
Vitor de Oliveira, para expressar 
seu descontentamento e pedir 
providências por parte da entidade. 
Foram, pelo menos “três lances 
claros” que não foram marcados a 
favor do Cascavel e que acabaram 
tirando pontos importantes do time 
na tabela de classificação. 

Dois lances ocorreram no pri-
meiro turno, contra o Juventus. 
O primeiro foi uma mão na bola, 
entendido pelo Cascavel como um 
pênalti claro que foi ignorado pelo 

árbitro. O segundo lance foi uma 
agressão contra o lateral Michel, 
situação que também não foi 
‘vista’ pela equipe de arbitragem. 

Já no jogo contra o Azuriz, no 
dia 29 de maio, a reclamação é 
novamente de uma penalidade não 
marcada para o Cascavel. Um joga-
dor do time adversário tocou a bola 
com a mão dentro da área, mas o 
árbitro não assinalou o pênalti. 

No ofício encaminhado à Fede-
ração Paranaense, o presidente do 
clube pede providências urgentes. 
“Solicitamos a Vossa Senhoria que 
interceda perante a CBF para que 
tais acontecimentos não venham 
mais prejudicar a credibilidade das 
decisões e resultado das partidas 
pelo Campeonato Brasileiro Série 
D, visto que as decisões dentro de 
campo não podem ser de forma errô-
nea, incoerentes e/ou duvidosas”. 

Recentemente o técnico Tcheco 
também comentou a respeito des-
tes erros de arbitragem. “Esses 
lances acabam prejudicando o 
nosso trabalho. É preciso que os 
árbitros tenham um critério nas 
marcações”, reclamou o treinador.  
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