Acicentregaprojetospara
a duplicação da BR-277
CASCAVEL

CELSO DIAS

O secretário estadual Sandro Alex recebe em mãos, amanhã, o projeto para a
duplicação dos seis quilômetros da BR-277 entre o posto da PRF até o Trevo do
Distrito de São João. Com ele, o governo estadual poderá abrir a licitação, cujo
l Pág. 4
investimento está estimado em R$ 80 milhões.
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Natal para
Todos

Neste ano não terá a tradicional
chegada festiva do Papai Noel, mas
a decoração natalina pelas ruas de
Cascavel ganhou tons ainda mais
vivos e alegres, a exemplo deste
registro feito por Celso Dias no
Lago Municipal. A programação
do Natal para Todos será lançada
nesta sexta, com o acendimento
das milhares de luzes espalhadas
pela cidade.
l Pág. 10
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Polícia Civil lança campanha
para ajudar consumidores
a não caírem em golpes
Após confusão, Série Ouro
volta e Cascavel enfrenta o
Marechal nesta quinta-feira
No último desafio, FCC só
depende de si para avançar
à próxima fase da Série D
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e as mudanças contínuas impostas pela crise
requerem um espírito de adaptação que você
não possui naturalmente.
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Servidores poderão obter
empréstimo via IPMC

Foi aprovado nessa terça-feira (24), em segunda
votação, o Projeto de Lei
105/2020, que autoriza
a aplicação de recursos do
Fundo de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel, o IPMC, na
concessão de empréstimo
consignado em folha.
Com a aprovação da
Reforma da Previdência
(Emenda Constitucional
103), ano passado, ficou
autorizada a utilização dos
recursos do Fundo para esse
fim. Até então, contribuições
e recursos vinculados aos
fundos de regimes próprios
só poderiam ser utilizados
para pagamento de benefícios previdenciários e de
despesas administrativas.
As condições do empréstimo, como margem consignável, valores, juros e
prazos serão definidos em
regulamento pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).
“Antes de pôr em prática, será necessária a regulamentação pelo Conselho
Monetário Nacional, além
de ter que ser aprovado
também pelo Conselho
do Instituto. Além disso,
temos de pensar em organizar a parte administrativa
do novo setor, como estrutura física, operacional,
recursos humanos e financeiro. Na par te de recursos humanos, por exemplo, será necessário achar
alguém com a exper tise
necessária, com conhecimento da parte financeira”,
disse o presidente da autarquia, Walter Parcianello.
Com juros baixos, o
que se tem a cobrar é a
meta atuarial do investimento mais as taxas de

administração e o seguro,
ficando mais barato do que
o cobrado pelos bancos.
“Ainda não temos um percentual de juros que serão
cobrados. É difícil falar nisso
agora. Há a necessidade da
regulamentação e de um
estudo para composição
dessa taxa. São vários itens
a serem considerados, mas
a taxa deverá ser mais atrativa que a do segmento bancário”, antecipa Parcianello.
O QUE JÁ SE SABE
O limite de comprometimento da folha é de 30%. O
IPMC poderá fazer a portabilidade, hoje permitida pelo
sistema financeiro.
Já o IPMC poderá usar
até 15% do saldo disponível para empréstimos.
“Citando como exemplo:
se o instituto tem um
saldo em conta de R$ 30
milhões, vai poder disponibilizar para empréstimos
até 15% desse valor, ou
seja, os ser vidores terão à
disposição R$ 4,5 milhões”.
Parcianello afirmou que
será feito um trabalho de
conscientização dos servidores públicos ativos e aposentados para que busquem
o crédito somente em casos
de emergência. “Temos que
ir com calma. Antes que haja
uma corrida dos servidores
à procura dos empréstimos, temos que aguardar
a aprovação do Conselho
do Instituto e a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Vamos ainda
treinar os funcionários que
ficarão responsáveis por
cada setor. Acredito que
até o mês de fevereiro de
2021 estará tudo pronto e
funcionando”, conclui.

POLÍTICA
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Aeroporto Municipal

Apesar de ter recebido a tão esperada aprovação pela Anac
(Agência Nacional de Viação Civil) das mudanças no Aeroporto
de Cascavel, silêncio absoluto sobre o assunto na prefeitura.
A expectativa é pela data da inauguração, que estaria na
dependência da agenda do governador Ratinho Junior e do
ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas. Mas tudo
indica que a grande solenidade acontece já nos próximos dias.

Transparência

Outra menina dos olhos do
prefeito Leonaldo Paranhos, a
Escola da Transparência será
inaugurada nesta sexta-feira,
às 9h. O prédio foi construído
com as sobras das compras
de uniforme escolar. O local
fez tanto sucesso que as
matrículas, esperadas para
três dias, foram concluídas já
no primeiro dia.

Vander de volta?

Sem consegui se eleger
vereador, o economista
Vander Piaia pode voltar a
um órgão ligado à prefeitura.
Ex-liquidante da extinta
Cettrans, Piaia deixou o cargo
para ficar compatível à disputa.
Agora, abre uma nova chance
com a demanda do IPMC para
a concessão de empréstimos
consignados. “Será
necessário achar alguém
com a expertise necessária,
com conhecimento da
parte financeira”, disse
Walter Parcianello.

Agradecimento

O prefeito Leonaldo Paranhos
estampa outdoors na cidade

agradecendo a votação
histórica conquistada no
último dia 15. Foram 112.181
vezes que seu número foi
digitado nas urnas, o que
correspondeu a 71% do total
dos votos válidos, a votação mais
expressiva de todo o Paraná.

Esperneio

O médico Luiz Burgarelli (PSD)
não está conformado com
a recusa da Justiça Eleitoral
e recorreu ao Tribunal
Regional para viabilizar sua
candidatura. Ele recebeu
1.240 votos e, se conseguir se
livrar das pendências, garante
uma vaga na Câmara.

Thiago fora?

Os comentários de que Thiago
Stefanello não inicia 2021
como secretário de Saúde já
correram por toda a imprensa
de Cascavel. Consultado,
ele não diz nem sim não,
apenas que falará sobre
isso no início de dezembro.
Contudo, a julgar pela forma
com que ele tem respondido
os questionamentos da
reportagem, ele já se
considera fora da secretaria.

Asservel

A Asservel (Associação dos Servidores Públicos de
Cascavel) realiza assembleia geral extraordinária dia 4 de
dezembro com dois itens em pauta: reforma do estatuto
social e “dissolução, incorporação, fusão”. A entidade
se vê às voltas com as dívidas milionárias acumuladas
sem luz no fim do túnel. A venda das instalações, no
Bairro Coqueiral, ainda rende questionamentos. Quem
responde pela entidade agora é Jair Gencio Paes.
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Acic entrega projetos para
duplicação da BR-277
O secretário de Estado da
Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, estará na manhã desta quinta-feira em Cascavel para encontro
com empresários e autoridades.
Sandro vai se reunir às 10h, na
Acic (Associação Comercial e
Industrial de Cascavel), com líderes e diretores da entidade para
tratar de temas ligados à infraestrutura rodoviária.
Acompanhado do superintendente da Regional Oeste do DER
(Departamento Estadual de Estradas de Rodagem), Charlles Urbano
Hostins Júnior, Sandro Alex vai
receber oficialmente projetos para
a duplicação de novo trecho da

BR-277. O projeto foi custeado em
parceria pela Acic e pela Cotriguaçu
e será doado ao governo estadual.
O presidente da Acic, Michel
Lopes, informa que se trata da
doação dos projetos básico e executivo para implantação de duplicação do KM 574+470m ao KM
580+280m e implantação da marginal esquerda do KM 581+740m
ao KM 583+300 da BR-277.
Esses seis quilômetros haviam
sido prometidos ainda no Governo
Beto Richa, que anunciou 9,3 quilômetros, do Trevo Cataratas até o
Trevo do Distrito de São João, mas
só entregou três quilômetros, até
o posto da PRF (Polícia Rodoviária

Federal). A diferença foi “desviada”
para Guarapuava.
Em janeiro deste ano, o governador Ratinho Junior confirmou que o
governo estadual faria a obra, num
investimento de R$ 80 milhões. Na
época, a expectativa era de que a
licitação fosse aber ta ainda no
primeiro trimestre, mas o projeto
precisou der atualizado e está
sendo entregue agora. De acordo
com o DER-PR (Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná),
o projeto original foi entregue pela
Ecocataratas, concessionária que
administra a rodovia, em razão do
acordo de leniência com o MPF
(Ministério Público Federal).

Paranhos assina ordem para reforma da Escola Nicanor Schumacher
A assinatura da ordem de serviço para a execução das obras de
reforma marcou a manhã dessa terça-feira (24) para professores, pais
e alunos da Escola Municipal Nicanor Silveira Schumacher, no Bairro
Neva, em Cascavel. O documento,
assinado pelo prefeito Leonaldo
Paranhos e pela secretária de Educação, Marcia Baldini, prevê investimentos de R$ 2.259.474,61 para
a reforma completa da unidade
escolar. O valor licitado teve uma
economia de 25% em cima do valor
global, que era de R$ 3.016.437,76.
Nos últimos quatro anos, mais de
70 escolas foram reformadas ou construídas, dentro do Projeto Escola Feliz,
que tem como objetivo melhorar, cada
vez mais, a qualidade de ensino.
A assinatura da ordem de serviço foi o primeiro ato oficial do
prefeito Paranhos após as eleições
de 15 de novembro e, durante a
solenidade, ele anunciou que os
25% economizados na licitação

serão usados para a construção da
cobertura da quadra de esportes,
que não estava no projeto.
“A gente se empolga muito com
essa transformação que o Projeto
Escola Feliz está fazendo em toda
a cidade. São mais de 70 escolas
que reformamos, pequenas, médias
e grandes, e essa é uma grande
reforma, uma licitação de R$ 3
milhões e, claro, diante do desconto
que tivemos na licitação e diante da
demanda, liberamos a cobertura
da quadra de esportes. Saio daqui
muito feliz”, disse o prefeito.
A reforma da escola tem um
significado especial para Marcia
Baldini. Foi na unidade escolar que
ela iniciou seus trabalhos como
professora e também respondeu
pela direção. “Entendemos que as
condições de trabalho influenciam
muito no processo de ensino e
aprendizagem. Quando uma escola
tem um ambiente adequado, claro,
reformado e arejado, ela dá um

SECOM

ESCOLA vai passar por uma transformação completa
incentivo maior, tanto para professores quanto para os alunos e
familiares para estarem cuidando,
aprendendo e ensinando na instituição”, avalia Marcia.
A reforma irá possibilitar uma
nova estrutura para os 293 alunos, professores e servidores da
Nicanor Schumacher, escola que
existe há 38 anos e há 15 anos
não recebia melhorias.
A par tir de agora, a empresa
vencedora da licitação tem 12
meses para entregar a escola totalmente revitalizada.

HOJE NEWS

CASCAVEL, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

PODE SER
UM CAFÉ NA
PADARIA.

PODE SER
UM DOCE NA
CONFEITARIA.
SÓ NÃO PODE
ESQUECER DE
PEDIR CPF
NA NOTA.

CONCORRA A

1 MILHÃO
DE REAIS
TODO MÊS

BAIXE O
APLICATIVO
E...

05

06

LOCAL

CASCAVEL, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

Feira de Imóveis é 100% digital
A tradicional Feira de Imóveis,
que todos os anos leva milhares
de pessoas até o Centro de Convenções e Eventos de Cascavel
sonhando com uma casa nova que
caiba no orçamento, precisou se
adaptar. Por conta da pandemia da
covid-19 e da impossibilidade da
realização de eventos com aglomeração de pessoas, o Secovi Cascavel (Sindicato da Habitação e
Condomínios) decidiu apostar em
um formato 100% digital.
Por isso, se o isolamento social
te fez perceber que seu lar já não
atendia mais as suas necessidades, ou se o seu desejo por uma
mudança vem de muito antes
disso, as melhores oportunidades
da cidade já estão no ar: www.feiranota10.com.br.
Ao contrário de diversos setores da economia, o setor imobiliário cresceu muito em 2020 e
alguns fatores pontuais levaram
a isso. “As menores taxas de
juro historicamente do mercado,
a baixa rentabilidade das aplicações financeiras e o alto preço
da soja e do milho contribuíram
diretamente para que o setor
imobiliário não parasse na pandemia. Vivemos um ‘boom’ melhor
do que o de 2010 porque temos

essa far tura de crédito. Sem
contar que a pandemia trouxe
novas expectativas em relação
ao home of fice e as pessoas
passaram a valorizar muito mais
alguns ambientes da casa. Tudo
isso influenciou positivamente”,
acredita Luiz Antonio Langer,
vice-presidente Regional Oeste e
presidente do Secovi-PR, entidade
organizadora do evento.
OPORTUNIDADES
Cerca de 320 imóveis entre
casas, apar tamentos, sobrados,
terrenos e salas comerciais com
condições diferenciadas de pagamento, descontos que chegam a
R$ 60 mil e até mesmo bonificações como móveis planejados
ficarão disponíveis no site até 29
de novembro.
Neste ano, 16 imobiliárias participam da feira e estão com equipes
de prontidão para atender aos interessados, que podem escolher as
melhores opções sem sair de casa
e conversar com os corretores diretamente pelo WhatsApp, com muita
praticidade e segurança.
Na edição de 2019, foram mais
de 1.200 atendimentos realizados,
120 negócios iniciados e 40 pessoas que saíram do evento com

um imóvel novo e ajudaram a movimentar mais de R$ 10 milhões em
negócios. Para este ano, a expectativa é ainda maior.
CONFIRA AS IMOBILIÁRIAS
PARTICIPANTES:

V. Moretti Imóveis
Village Construções
Imobiliária Cidade
Imobiliária Seleta
Imobiliária Beck Lima
MM’s Imóveis
Imobiliária Gaucha
Mion&Dias Imóveis
Providence Imóveis
Presença Imóveis
Cadini Imóveis
Casa Moderna Negócios
Imobiliários
Tecta Assessoria Imobiliária
Safra Soluções Imobiliárias
Momento Vida Imobiliária
Imobiliária L.A.L
Apoiadores
Sistema Cofeci-Creci
Sebrae Paraná
Sinduscon Paraná Oeste
Acic (Associação Comercial
e Industrial de Cascavel)
Caixa Econômica Federal

Campanha ajuda na renegociação de dívidas
A Amic Paraná (Associação de
Microempresas e Empresas de
Pequeno Por te do Paraná) realiza nesta semana campanha
de incentivo a renegociação de
dívidas. A Semana do Nome
Limpo está em sua quar ta edição e, em 2020, ganhou uma
conotação ainda mais importante, tendo em vista os últimos
meses de instabilidade econômica por conta da pandemia do

novo coronavírus.
O objetivo da instituição
é auxiliar na criação de um
ambiente favorável para que inadimplentes possam limpar seus
nomes, ganhando novo poder
de compra para o fim de ano e
o início de 2021. A expectativa
é de que, com isso, haja um
incremento de movimentação
financeira no comércio local,
privilegiando, principalmente, os

micro e pequenos empresários.
A Semana do Nome Limpo
ocorre até o próximo dia 27.
São parceiros diretos da
ação, com condições especiais de renegociação:
Sicoob, Caixa Econômica
F e d e r a l , B a n c o do Brasil,
Open Veículos, Brizza Mitsubishi, Hyundai Vetor e Destaque Soluções em Cobranças.
Informações: (45) 3036-5636.
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Abordagem educativa orienta
a cultivar empatia no trânsito

“O motorista precisa tomar
ciência do que está fazendo na
estrada; respeitar o ser humano
que está passando na frente dele;
principalmente os motoqueiros
[motociclistas]”. Esse é o pedido
feito pela dona de casa Aparecida Fidelis Alcântara, que mora
na esquina das Ruas Recife com
Flamboyant, no Bairro Coqueiral,
zona oeste de Cascavel, local que
recebeu ontem a Operação Cidadão em Trânsito, da Transitar, para
alertar motoristas e motociclistas a
não ultrapassarem limites de velocidade estabelecidos em cada via.
Agentes de trânsito aproveitaram para incentivar o cultivo da
empatia, visando à mudança de
compor tamento e a um trânsito
mais gentil e seguro.
Esse endereço está em terceiro lugar no ranking da violência
do trânsito em Cascavel. Quase que
diariamente Aparecida testemunha
algum tipo de acidente na porta de
casa. A maioria, por imprudência:
“É um desrespeito total à sinalização. Em todos os sentidos, muitos
nem param. Tem dias que eu tenho
medo de sair na rua quando dá quatro horas da tarde, tanto aqui como

DIVULGAÇÃO

AÇÕES visam a uma revisão de atitude de todos os envolvidos no trânsito
ali, na Recife”, conta, aprovando
a presença dos agentes no local.
Para ela, mudança de comportamento é fundamental para transformar a realidade.
As ações organizadas pelo setor
de Educação de Trânsito visam justamente a uma revisão de atitude de
todos os envolvidos no trânsito, principalmente de quem está conduzindo

Hoje tem mais

Nesta quarta-feira (25), às 10h,
agentes de trânsito estarão na Rua
Rio Grande do Sul, na Praça Wilson
Joffre, Centro de Cascavel. Na abordagem, condutores serão orientados a manter distância do celular
enquanto estão na direção e, assim,
reduzir riscos de acidentes.

Imprudência X vida no trânsito

Para se ter uma ideia, mesmo em ano de pandemia - em que o número de
veículos circulando nas vias foi menor -, registrou-se até o momento uma queda de
apenas 2,08% nas infrações por excesso de velocidade na fiscalização eletrônica do
Município. De janeiro a outubro de 2019, foram 20.173 infrações. Em igual período
deste ano, o número caiu para 19.755 infrações, o que ainda é considerado elevado.
O ponto mais crítico reside no fato do aumento da velocidade ampliar não só o
risco de acidentes, mas a gravidade. De acordo com Luciane de Moura, conforme aumenta a velocidade, aumenta o tempo de frenagem e, assim, a probabilidade de perda de controle do veículo, o que acarreta em perda de aderência
do pneu ao solo, suspendendo-o. O condutor, ao avistar o obstáculo (pedestre,
veículo, construção), demora alguns segundos para reagir e acionar os freios.
“Assim, quanto maior a velocidade, maior a distância para a frenagem. Lembrando que a visão também fica reduzida e, quanto maior a velocidade, maiores
as chances de óbito em caso de atropelamento, por exemplo”.

um veículo. Estatísticas revelam que
a falta de atenção, aliada ao excesso
de velocidade, tem enlutado muitas
famílias ou deixado muitas vidas em
leitos hospitalares.
De janeiro a novembro deste
ano já são 57 mortes no trânsito
de Cascavel. Com a morte de mais
um motociclista segunda (23), agora
são 26 ocupantes de motocicleta
(22 condutores e quatro passageiros) que perderam a vida em vias no
perímetro urbano ou no trecho das
rodovias. “Não são números, são
vidas, e cabe a todos nós mudarmos
juntos essa realidade; não queremos
achar culpados e, sim, evitar novas
tragédias”, enfatizou a encarregada
do Setor de Educação de Trânsito,
Luciane de Moura.

Comportamento é
fator de risco

O empresário Charles Frederico Antonele passou pela educativa e elogiou
a iniciativa. Ele contou que viaja por
diversas regiões e considera o trânsito
de Cascavel diferenciado no comportamento dos motoristas. “Somos líder
em acidentes em relação aos locais
que viajo. Neste cruzamento mesmo,
já vi vários acidentes. O comportamento dos motoristas, sem dúvida, é
um dos fatores de risco, associado à
falta de atenção provocada pelo uso
de celular e o excesso de velocidade”.
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Crea vai fiscalizar instalações
natalinas nas ruas de Cascavel
Fiscais do Crea-PR (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) vão fiscalizar nesta
quinta-feira as instalações de Natal
no Município de Cascavel. Par te
importante da campanha Natal Para
Todos, as decorações natalinas já
são tradição na cidade e engrandecem a comemoração do período.
A fiscalização ocorrerá a par tir
das 9h30, em frente à Catedral
Nossa Senhora Aparecida, e se
dará a par tir da inspeção visual
para verificar as condições das instalações, além da checagem dos
registros da empresa licitada e dos
profissionais envolvidos.
“É uma ação importante que visa,
principalmente, a proteção da população que poderá ficar mais tranquila ao aproveitar as decorações

CELSO DIAS

O show de luzes é sempre a principal atração do Natal
e, também, evita que haja prejuízo
material para o Município”, frisa o

gerente do Crea-PR Regional Cascavel, Engenheiro Civil Geraldo Canci.

Natal seguro: atenção aos materiais utilizados
Após o período de fragilidade
econômica ocasionada pela crise do
coronavírus, os empresários estão
apostando no Natal como uma das
principais datas para a retomada do
movimento e do consumo, principalmente no setor varejista. Para atrair
a atenção dos consumidores, muitos
apostam na prorrogação de promoções
e, também, nas decorações e nas instalações natalinas, que ajudam a captar
clientes para os pontos comerciais e
ganham a atenção do público infantil.
Para que a estratégia funcione
com segurança, no entanto, é preciso que os empresários adotem certas medidas de cautela no momento
da instalação das decorações, principalmente as luminosas. Segundo
a engenheira eletricista e inspetora
eleita do Crea-PR Luana Veber, para
manusear e utilizar eletricidade,
é preciso levar em consideração
alguns pontos básicos.
“Para quem vai fazer instalação
provisória de decorações natalinas, a principal recomendação é

que a pessoa esteja segura de que
os produtos que serão instalados
sejam certificados pelo Inmetro, o
que garante que aquele item foi inspecionado e verificado antes de ser
aprovado para o consumidor. Outra
questão impor tante é pensar no
local onde as instalações serão feitas, pois a ambientação pode exigir
diferentes tipos de equipamentos e
componentes”, indica a engenheira.
Em áreas externas, é preciso verificar se as luzes ficarão expostas à
umidade e ao vento. No interior das
edificações, é recomendado que o
usuário evite o uso de extensões
para não sobrecarregar a rede, além
de organizar as fiações para que
fiquem longe de tecidos, ornamentos
de papel, plástico, isopor e madeira,
por exemplo, para evitar incêndios.
“Antigamente, as luzes pisca-pisca
eram fontes de calor e, vez ou outra,
recebíamos relato de pequenos
focos de incêndio ou curto-circuito.
Para evitar essa situação, é possível
optar pela iluminação de LED que,

além de gerar baixo índice de calor, é
mais econômica para o consumidor”,
acrescenta Luana.
Ainda segundo a especialista,
ao instalar decorações luminosas,
sejam elas em fachadas ou vitrines,
é preciso redobrar a atenção quanto
ao contato com a rede de energia
elétrica. De acordo com ela, para não
oferecer riscos aos funcionários do
estabelecimento comercial e à sociedade em geral, é preciso que haja
distanciamento da fiação da rede.
“Por isso reforçamos que é importante que os empresários busquem
orientação de assessoria especializada para que este trabalho seja realizado em segurança. Sabemos que o
Natal é uma época especial para os
lojistas e, com certeza, ninguém gostaria de passar por problemas nesse
sentido. Quanto melhor assessorado
o empresário estiver, maiores serão as
chances de a decoração ser segura e
sem riscos para a sociedade”, ressalta
o gerente do Crea-PR Regional Cascavel,
engenheiro civil Geraldo Canci.
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Casos de dengue não aumentam,
mas cuidados devem ser mantidos
O último ciclo epidemiológico
da dengue foi crítico, chegando a
mais de 7,8 mil casos e sete mortes, uma das piores epidemias de
Cascavel. Para que esses números dramáticos não se repitam,
os cuidados para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti
precisam ser diários. O combate
à dengue é uma responsabilidade
de todos e a melhor hora para
começar é o agora.
De acordo com o novo boletim
do ciclo 2020/2021, Cascavel
registrou 56 casos da doença de
26 de julho até essa terça-feira. É
o mesmo número da semana passada, sem novos doentes. Ao todo,
o Município contabilizou 727 notificações, sendo 537 casos descartados e 134 aguardando exame.
Nenhum óbito foi registrado.
Apesar de não ter aumento no
número de casos, os cuidados nos
quintais e a atenção em eliminar
qualquer foco de proliferação do
Aedes devem ser mantidos, uma
vez que os números já são preocupantes. Nesse mesmo período
do ciclo anterior, Cascavel tinha

11 casos, ou seja, já houve um
aumento de mais de 400% nos
registros, o que acende o alerta.
Segundo o boletim, o Bairro
Neva segue como o que mais
teve registro de pessoas contaminadas pelo mosquito Aedes,
com cinco confir mações. Na
sequência aparecem os Bairros
Pioneiros Catarinenses, Interlagos e XIV de Novembro, com
quatro casos cada.

CUIDADOS
Apesar de o Município estar
passando por uma estiagem,
qualquer nova precipitação, por
mais ínfima que seja, já é o suficiente para se tornar um criadouro
dos mosquitos.
Por essa razão, somente uma
mobilização da comunidade fará a
diferença na guerra contra o mosquito. Não deixe acumular água
parada, até mesmo água suja.
Dentre os locais que precisam
ser vistoriados pela população
estão: edícula, tonéis com captação de água da chuva, aquários sem bomba de oxigenação,

SECOM

É PRECISO estar atento a qualquer possível
criadouro do mosquito
pratos de vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro
de animais, tanque de roupas que
ficam com água empossada no
fundo, coletor de água da saída
do ar-condicionado, lixeiro sem
tampa e sem furo embaixo, piscinas de plástico, cisternas, caixas
de gorduras e plantas aquáticas,
pequenos objetos nos quintais;
como tampas de garrafas, copos
plásticos e brinquedos infantis.
Até mesmo gotículas de água
numa tampinha de plástico já são
suficientes para se transformar no
criadouro do mosquito.
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Natal para Todos no Palco Arena em Cascavel

Apesar da pandemia, a tradicional Campanha Natal Para Todos está
mantida e será realizada em Cascavel
neste ano. Contudo, por ser um ano
atípico devido ao novo coronavírus, as
celebrações também seguirão todos
os protocolos exigidos pelas autoridades de saúde. O objetivo é garantir
uma comemoração de forma segura e
com responsabilidade.
Além de toda a decoração natalina
que está prevista para ser acesa na
próxima sexta-feira, 27 de novembro,
às 20h, a população cascavelense
também poderá apreciar uma programação natalina cultural, em que os
artistas locais irão se revezar em inúmeras apresentações no período até
o dia 20 de dezembro.
As performances artísticas serão
realizadas em vários pontos da cidade,
como uma forma de descentralizar as
atividades e também de evitar aglomerações. Estão programadas apresentações
Palco Arena em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida, no Lago Municipal,
no Teatro Municipal Sefrin Filho e nos
Centros de Convivência Intergeracional
do Morumbi e Santa Cruz.

SECOM

A FOTO que ilustra a matéria é uma imagem de arquivo da edição do ano passado, por isso, as pessoas sem máscaras
A programação do Palco Arena
já está praticamente concluída e as
demais serão divulgadas em breve.
As apresentações serão realizadas
sempre à noite e a plateia tem que
obrigatoriamente usar a máscara.
Ainda há algumas vagas para artistas locais que querem se apresentar.
Os candidatos ainda podem se inscrever. Mais informações pelos telefones

(45) 3902-1865, (45) 99835-1280 e
pessoalmente no Teatro Municipal
Sefrin Filho - Setor de Música, de
segunda a sexta das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30.
A Campanha Natal Para Todos
envolve equipes de várias secretarias, como a de Cultura e Esporte, de
Desenvolvimento Econômico, de Educação entre outras.

PROGRAMAÇÃO DO PALCO ARENA
DATA 27/11
20h - Prof. Luciana Gasparini – Zumba e
Dança do Ventre
20h30 - Danças Circulares – Prof.
Marialda e Prof. Sirlene – Cultura em Ação

DATA 05/12
20h - Théo Queiroz – Kintou Banda Geek
20h30 - Théo Queiroz – Kintou Banda Geek
21h - Igreja da Graça – Crianças que vencem (Teatro e Música)

DATA 17/12
20h30 - Banda Musical Connection Cascavel – Cultura em Ação
21h - Prof. Kelvin - Dança – Cultura em
Ação

DATA 28/11
20h - Flautas – Profs. Davi Marcheti e
Camila Honorato – Cultura em Ação
20h30 - Théo Queiroz – Banda Geek
Kintou
21h - Théo Queiroz - Banda Geek Kintou

DATA 06/12
20h - Prof. Kelvin – Dança – Cultura em Ação
20h30 Dayane Maciel – Cantora e Alunos

DATA 18/12
20h - Laércio Bonfim – Low Bends e Convidados (alunos)
20h30 - Laércio Bonfim - Low Bends e
Convidados (alunos)
21h - Laércio Bonfim - Low Bends e Convidados (alunos)

DATA 29/11
20h - Banda Musical Connection Cascavel
– Cultura em Ação
20h30 - Prof. Luciana Gasparini – Zumba
e Dança do Ventre
21h - Prof. Kelvin – Dança – Cultura em
Ação
21h15 - Prof. Jeferson - Dança – Cultura
em Ação

DATA 10/12
20h - Prof. Davi Marcheti e Camila Honorato – Cultura em Ação
20h30 - Jeferson – Dança – Cultura em Ação
DATA 11/12
20h30 - Banda Musical Connection Cascavel – Cultura em Ação

DATA 03/12
20h - Prof. Jeferson – Dança – Cultura
em Ação

DATA 12/12
20h - Prof. Matheus (Violão) – Cultura
em Ação
20h30 - Igreja da Graça – Ministério de
Louvor (Jovens)
21h - Igreja da Graça – Ministério de Louvor (Jovens)

DATA 04/12
20h30 - Banda Musical Connection Cascavel – Cultura em Ação

DATA 13/12
21h - Coral Santa Cecília – Luis Manoel
(Regente)

DATA: 19/12
20h - Prof. Kelvin e Gabrielle - Dança –
Cultura em Ação
20h15 - Coral Municipal de Cascavel
20h30 - Jozé Roberto – Cantor
21h - Prof. Vander – Quarteto de Sopros
– Cultura em Ação
DATA 20/12
20h - Prof. Kelvin e Gabrielle - Dança –
Cultura em Ação
20h15 - Coral Municipal de Cascavel
20h30 - Prof. Vander – Quar teto de
Sopros – Cultura em Ação
21h - Igreja da Graça – Coral Mulheres
Que Vencem

ATENÇÃO: NESTE ANO NÃO HAVERÁ TRADICIONAL CHEGADA DO PAPAI NOEL
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades
financeiras são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando e você vai encontrar todos os tipos de coisas para
fazer. Seja sensato.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Cheiro
agradável
Cloro
(símbolo)

Políticas de (?):
permitem a inclusão
de portadores de
deficiências

Lantejoula Grande
Marcelo réptil que
(?), apre- foi extinto
sentador

Casa
noturna
Material
de vela

Touro 21/04 a 20/05

Câncer 21/06 a 21/07

Você estará cercado por tensão, mas não se deixe contaminar e não tenha vergonha de dar a sua opinião! Você deve
aumentar o consumo de vitaminas e minerais; você não está
consumindo o suficiente. Cuide de si mesmo.

Leão 22/07 a 22/08

Será mais fácil lidar com os obstáculos e saberá, em especial, como evitar os outros. Você está colocando toda a sua
energia em ação construtiva. Pense em relaxar sua mente
para manter o equilíbrio.

O que
falta ao
azarado
Que não
morre;
eterno

Antecede
o "T"
Bebida
de maçã

Uma das
camadas
da pele

Florde-(?):
açucena

Aparelho
coletivo
para ingerir água

Escorpião 23/10 a 21/11

Terá melhora no relacionamento com as pessoas que o
rodeiam. Receberá uma boa notícia pelo correio. O espírito
de otimismo que prevalece é o que lhe dá um desejo de
escapar, levando-o a excessos perigosos, especialmente na
parte muscular.

Sagitário 22/11 a 22/12

Vai descobrir os lados inesperados das pessoas próximas
a você. É um dia para surpresas. Você está pensando em
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente está cheia de
novas ideias. Planeje suas atividades em longo prazo, mas
sem entrar em pânico.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Vai ter que fazer um compromisso se quiser que seus planos
funcionem sem problemas - olhe as coisas em longo prazo.
Você pode sentir os músculos que está usando ultimamente
- desacelere e relaxe seu corpo.

Aquário 21/01 a 19/02

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não ficará
decepcionado com aqueles que o rodeiam e festividades
estão próximas. Você está cada vez mais em forma e ficará
satisfeito com seus esforços. Reduza o consumo de doces,
eles não são a recompensa ideal.

Peixes 20/02 a 20/03

Você vai encontrar mil e uma coisas para fazer hoje. Vá com
calma! E tome o seu tempo. Você está em excelente forma,
apesar de ser cada vez mais emotivo, o que está fazendo
você se comportar de forma descontrolada, mas esses excessos estão fazendo você se sentir mais otimista.

Fazer (?)
a: ser merecedor

Dígrafo de
"farrapo"
Mudar
de lado
Consoantes
de "lima"

Utensílio
escolar
Tragos
(?) Nova,
movimento
da MPB

(?)
Hypólito,
ginasta

Fruto da
parreira

Iguaria de
festas de
aniversário (pl.)

Lições do
professor
Rival;
inimigo

Exame
de urina
(sigla)

BANCO

Nela
trabalha o
pedreiro
Scooby(?), amigo do Salsicha (TV)
Antônio
Calmon,
novelista

Deixar
o local

Parasita
causador
de alergias

3/doo — eas. 5/sidra. 9/coletânea. 10/sarcástico.

Libra 23/09 a 22/10

Agora é o momento para suavizar um desentendimento. Você
vai conseguir encontrar as palavras certas sem dar a impressão errada. Você precisa ingerir mais vitaminas e minerais.
Há uma carência a ser preenchida, nada sério.

Cada
porção do
oceano
Pelos
ares
Seios;
peitos

Virgem 23/08 a 22/09

Você poderia fazer algo que vem adiando há muito tempo e
você pode ser bem sucedido. Sua capacidade de descansar
deixa muito a desejar e sua tensão não deixa você relaxar.

Tipo de
isolante
térmico
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Solução
D
B
T I C O
A N E A
S O R TE
S A
I S
I
M A MA S
O U R O
R R
P
T O J O
A
U R
L O S
B
D
A R I O
C A R O

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito interessantes e
há algo novo no ar. Você precisa de movimento, isso ajudaria
a se livrar do estresse. Uma fadiga nervosa está esperando
por você. Desacelere seu fluxo de pensamento.

Pelos do
rosto do
homem

A
P
R C A S
O L E T
M
T
A B E L
A
L
D R A
E B E D
R A R
M
E S
E G O
B
O
O
U L A S
V E R S
A S
A

Gêmeos 21/05 a 20/06

Irônico
Seleção de
melhores
contos (Lit.)
Princesa
que assinou a Lei
Áurea (BR)

S A
C
E
I S
S
S I
B
V I
L
D I
D
A
A D
E

Você será mais intrigante do que o de habitual e as pessoas confiarão em você. Não abuse de sua confiança!
Você também se sentirá mais nervoso, há um desejo
de maior liberdade. Certifique-se de ter algum tempo
para si mesmo.
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“Não caia em golpe”: campanha
alerta para riscos na Black Friday

Com a proximidade da Black Friday, realizada nesta sexta-feira em
diversos países, inclusive no Brasil e que reduz significativamente
preços de produtos, a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) iniciou a campanha “Não caia em golpe”, que
consiste na divulgação semanal de
orientações e dicas de prevenção
em relação aos golpes mais aplicados, especialmente pela internet.
O primeiro vídeo trata sobre falsos sites e anúncios de compra. “Os
golpistas geralmente criam falsos

sites de venda de mercadoria, com
layout igual ou semelhante ao dos
sites conhecidos e de empresas
famosas, para enganar a vítima”,
explica a delegada Mariana Vieira.
Ela explica que, para evitar cair
em golpes desse tipo, é importante
ficar atento a detalhes e buscar
referências antes de realizar compras. “Sempre pesquise a reputação das empresas, observe as
indicações de segurança do site e
desconfie se os preços dos produtos estiverem muito mais baixos do

Agentes do SOE (Setor de Operações
Especiais) do Depen de Cascavel foram
convidados para homenagear um menino
de oito anos que é apaixonado pela causa
animal e que sonha em ser policial.
Os membros da ONG Latidos do
Bem ficaram sabendo da história de Luiz
Otávio que, com o auxílio e o incentivo
dos pais, resgata e cuida de animais abandonados nas ruas de Cascavel e convidaram os agentes para homenageá-lo e
incentivar que siga o sonho profissional.
No encontro, que aconteceu esta
semana, o menino foi nomeado “Guardião
Protetor dos Animais de Rua de Cascavel”.
O contato com os agentes se deu por
conta do Projeto Pipoca, em que detentos

DEPEN

Agentes do SOE homenageiam
criança protetora dos animais

A HOMENAGEM aconteceu esta semana e
emocionou os envolvidos
produzem casinhas, caminhas, tapetes
para pets, coleiras e roupas cirúrgicas,
que são doadas a instituições que atuam
no resgate de animais abandonados na
região da regional do Depen de Cascavel.

que os de empresas que vendam
produtos semelhantes, esse pode
ser um indício de que o site pode
ser falso”, observa a delegada.
Você pode conferir a íntegra do
vídeo no Instagram do jornal: @
oparanahojenews.

Morte de mulher no
Quebec é investigada
como feminicídio

A morte de Mayara Cristina da Silva, 27
anos, é investigada pela Delegacia de
Homicídios de Cascavel. Mayara foi atingida por diversos golpes de faca após uma
confusão familiar. Os socorristas do Siate
chegaram a ser acionados, mas a jovem
não resistiu aos ferimentos e morreu
ainda no local. O suspeito do crime, preso
em flagrante, é cunhado da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, o crime é
investigado como feminicídio, uma vez
que a vítima e o suspeito moravam no
mesmo lote e tinham vínculo familiar.
Se confirmado, este é o quinto feminicídio registrado em Cascavel neste ano.
Mayara deixou três filhos.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

05
45
01
06
37
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Após confusão, times voltam
à quadra pela Série Ouro
Após muita confusão, a Federação Paranaense de Futsal decidiu
dar sequência à Série Ouro e divulgou a tabela das quartas de final,
inclusive com os times que haviam
sido punidos.
Assim, o Cascavel entra em quadra nesta quinta-feira, às 19h, no
Ginásio Nei Braga, contra o Marechal. O jogo de volta está marcado
para o dia 5 de dezembro, no Ginásio da Neva, em Cascavel.
Se as equipes terminarem com
a mesma pontuação na soma das
duas partidas, por ter melhor campanha que seu adversário, o Cascavel Futsal terá a vantagem de
jogar pelo empate na prorrogação.
Os demais confrontos são Foz Cataratas x Marreco, Dois Vizinhos x Campo
Mourão e Chopinzinho x Umuarama.
NA JUSTIÇA
A confusão se deu quando a
Federação decidiu punir os clubes
que disputam a Liga Futsal Paraná,
dentre eles três dos quatro que
estão nas quartas de final - apenas
o Umuarama ficou de fora. Em uma
tentativa de acordo, a Federação
propôs que a LFP passasse utilizar
os profissionais da Assofutsal, organização responsável pelos árbitros
das divisões do Campeonato Paranaense. Em contraproposta, a diretoria da Liga sugeriu que os árbitros da
Asso e da LFP alternassem a atuação nos jogos. Ninguém aceitou a

proposta de ninguém.
Os clubes punidos recorreram
ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e, para surpresa
de todos, na segunda à tarde,
a Federação divulgou a tabela,
incluindo os times punidos. Todas
as partes garante que não houve
acordo. A Federação diz que alguns
dos clubes pediram para terminar o
Paranaense, e por isso retomou a
competição, que está na fase final.

REBAIXADOS
A Federação Paranaense ainda
não confirmou como serão realizados os confrontos do hexagonal
do rebaixamento. Ampére, Palmas, Pato, São José dos Pinhais,
Siqueira Campos e Toledo, eliminados na primeira fase da competição, devem jogar entre si, de
acordo com o regulamente. Ao fim
de cinco rodadas, os quatro primeiros seguem para a segunda fase
da Taça FPFS. Os dois piores serão
rebaixados à Série Prata de 2021.

ASSESSORIA

CASCAVEL vai a Marechal para primeiro jogo
dos quartas
JOGOS DE IDA
26/11 - 19h
Marechal x Cascavel
26/11 - 20h15 Foz Cataratas x Marreco
26/11 - 20h30 Dois Vizinhos x Campo Mourão
28/11 - 20h30 Chopinzinho x Umuarama*
JOGOS DE VOLTA
5/12 - 19h
Cascavel x Marechal
2/12 - 20h30
Umuarama x Chopinzinho*
5/12 - 20h30 Campo Mourão x Dois Vizinhos
5 ou 7/12 - 20h15 Marreco x Foz Cataratas
*aguardando confirmação das equipes

Liga Futsal Paraná

Foram definidos os cruzamentos das
partidas válidas pelas quartas de final
da Liga Futsal Paraná, mas as datas e os
horários estão sendo discutidos pelos
organizadores da LFP. Enfrentam-se:
Marreco x Chopinzinho, Marechal x Palmas, Cascavel x Dois Vizinhos, Siqueira
Campos x Campo Mourão.

Série Prata segue indefinida

Dos times que integram a LFP, apenas o São Miguel do Iguaçu disputa a
segunda divisão do Estadual, que também segue indefinida.
A Série Prata está paralisada e os confrontos da semifinal não foram marcados porque o jogador do Bituruna foi denunciado por atuar em dois jogos de
maneira irregular quando estava suspenso. O clube alega não saber do julgamento e, após ser derrotado no TJD-PR (Tribunal de Justiça Desportiva), solicitou e
conseguiu uma revisão. Nesta quarta-feira (25), a denuncia será reavaliada e, se o
Bituruna perder os nove pontos de punição, terá de se despedir da disputa.

Stein está na semifinal do Paranaense
Apesar de perder para o Pato no
último domingo, por 5 a 2, o Stein
Cascavel garantiu vaga para a semifinal
do Campeonato Paranaense de Futsal
Feminino. O adversário é o Cianorte. A
partida de ida será em Cascavel e o

jogo decisivo em Cianorte.
Além do Estadual, o time tem
pela frente a próxima fase da Liga
Nacional de Futsal. Os primeiros
jogos do mata-mata serão: Ferroviária/Araraquara x ASF Unicep São

Carlos; São José x Stein Cascavel;
Associação Female x Fundação
Jaú/Marília; Unifafibe Bebedouro x
Liga Aifa/Águias do Sol/Indaiatuba.
Os locais e datas dos jogos
ainda não foram confirmadas.
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FCCascavelestáauma
vitória da classificação
FOTOS: ASSESSORIA/FELIPE FACHINI

CARANHATO prepara a equipe para o confronto:
“Vamos em busca da vitória”

O Futebol Clube Cascavel chega à
última rodada do Campeonato Brasileiro da Série D dependendo apenas
de si mesmo para garantir a última
vaga do Grupo A7 para a próxima fase.
Neste sábado (28), a Serpente
Aurinegra irá enfrentar a Cabofriense, no Rio de Janeiro. Se vencer
por qualquer resultado, estará classificada. Se empatar ou perder, ainda
há chances, mas bem menores.
Para isso, o time precisa que o vizinho Toledo conquiste sua segunda
vitória na competição. É que o Toledo
enfrenta a Portuguesa, que também briga pela vaga, mas está um
ponto atrás do FCC.
Se o FC Cascavel perder e a Portuguesa empatar com o Toledo, a

JOGADORES
treinam para o
jogo do ano

vaga fica com o time cascavelense
pelo primeiro critério de desempate
que, no caso, é o número de vitórias;
seis da equipe paranaense contra
cinco da carioca.
O técnico do FC Cascavel, Marcelo Caranhato, aproveita os últimos
dias para finalizar a preparação da
equipe para o confronto. “Semana
importante de trabalho. Esse jogo é
mais do que uma decisão para nós.
Vamos em busca da vitória contra a
Cabofrinese para que a gente possa
continuar pensando na sequência da
competição e no acesso”.
Para Raul Cardoso, o confronto é
considerado o mais importante de
2020, até agora. “Jogo mais importante do ano, não só nosso, mas do

Demais vagas

No Grupo A7, já estão classificados Ferroviária, Mirassol e Cabofriense, que
ainda não definiram suas posições, mas que não podem ser ultrapassados por
FC Cascavel nem Portuguesa. Também já garantiram vagas na próxima fase as
equipes do Grupo A1: Fast, Galvez, Bragantino-PA e Rio Branco-AC. No Grupo
A2, estão classificados Altos-PI, River-PI e Moto Club-MA. No Grupo A3 passaram América-RN, Salgueiro e Floresta-CE.
ABC-RN, Itabaiana e Vitória da Conquista são os times já classificados no Grupo
A4, enquanto Aparecidense, Goiânia, Goianésia e Real Noroeste-ES são os classificados do Grupo A5. Do Grupo A6, garantiram vaga Gama, Brasiliense e Atlético-BA.
Para fechar, o Grupo A8 tem apenas o Novorizontino com vaga garantida.
A CBF confirmou que todos os jogos da última rodada de cada grupo serão
realizados no mesmo horário.

elenco todo e do time. Temos que
pensar grande, passar por mais
essa prova. Estamos preparados
para representar bem Cascavel,
como temos feito até agora”, garantiu o lateral direito da Serpente.
Todos os jogos finais do Grupo
A7 serão neste sábado (28), às
15h: Toledo x Portuguesa, Bangu
x Mirassol, Cabofriense x FC Cascavel e Ferroviária x Nacional.
COMO ESTÁ O GRUPO A7
CLASSIFICAÇÃO
1º Ferroviária
2º Mirassol
3º Cabofriense
4º FC Cascavel
5º Portuguesa
6º Bangu
7º Nacional
8º Toledo

PG
27
25
25
21
20
16
5
4

J
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
7
7
6
5
4
1
1

E
3
4
4
3
5
4
2
1

D
2
2
2
4
3
5
10
11

GC
10
7
15
16
11
19
43
39

GP
28
31
26
21
20
13
9
12

SG
18
24
11
5
9
-6
-34
-27

%
69
64
64
54
51
41
13
10

RESULTADOS 13ª RODADA
FC Cascavel 3x0 Bangu
Mirassol 2x0 Cabofriense
Nacional 1x4 Toledo
Portuguesa 0x0 Ferroviária
ÚLTIMA RODADA - SÁBADO 28/11 - 15H
Cabofriense
x
FC Cascavel
Toledo
x
Portuguesa
Bangu
x
Mirassol
Ferroviária
x
Nacional
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Inter busca vantagem
na Libertadores
Mais dois times brasileiros
abrem os confrontos por uma vaga
nas quartas de final da Libertadores.
Palmeiras e Internacional tentam sair
na frente nos duelos com Delfin e
Boca Junior, respectivamente.
O Internacional joga em casa e
encara os argentinos em um duelo
de gigantes. Além de uma fase sem
vitórias, Rodinei e Cuesta estão

suspensos, e darão dar lugar para
Patrick e D’Alessandro.
O Palmeiras está no Equador,
com boas notícias em relação
aos jogadores com coronavírus.
Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e
o goleiro Vinicius trabalharam normalmente. Luan, Gabriel Menino,
Danilo, Rony e Gabriel Silva também já se recuperaram da covid-19.

Brasileirão: Times tentam escapar da degola
Por conta das eleições neste domingo
(segundo turno), a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje e só termina na segunda-feira. Independente
do dia do jogo, todas as partidas terão
confrontos importantes, especialmente
para os times que estão na parte de
baixo da tabela.
Coritiba e Corinthians precisam vencer
a partida desta noite no Couto Pereira.
O time paranaense vive uma crise dentro e fora de campo e o resultado pode
amenizar a situação, mesmo se mantendo
na zona do rebaixamento. O Corinthians
também busca melhores resultados para
tentar figurar na zona de classificação da
Sul-Americana. Atual 14º colocado, o time

tem atuação bem abaixo da média desde
o tempo de Tiago Nunes no comando.
O líder Atlético Mineiro tem tudo para
se manter na frente, já que vai enfrentar
o vice-lanterna Botafogo, no Mineirão.
Mesmo com a liderança, o time sofre com
desfalques por conta da covid-19 e tem
variado as escalações constantemente. O
time carioca tem uma das piores campanhas dos últimos anos, além de estar envolvido em um processo de eleições que tem
mexido com as coisas dentro de campo.
Outro confronto entre ZR e G4 acontece em Fortaleza. O Ceará tenta a reabilitação diante do embalado São Paulo,
que poderá poupar alguns jogadores por
conta da sequência de competições.
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RESULTADOS DE ONTEM
SÉRIE B
Paraná Clube 1x2 Guarani
Ponte Preta 1x0 Oeste
Confiança 2x0   Cuiabá
CSA 1x0 Operário
América-MG ?x? Juventude
Chapecoense ?x? Cruzeiro
Brasil de Pelotas ?x? CRB
LIBERTADORES
Athletico 1x1 River Plate
LDU 1x2 Santos
Racing Club ?x? Flamengo
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO
1º Atlético-MG
2º Flamengo
3º São Paulo
4º Internacional
5º Fluminense
6º Palmeiras
7º Santos
8º Grêmio
9º Athletico-PR
10º Bahia
11º Fortaleza
12º Atlético-GO
13º Bragantino
14º Corinthians
15º Sport
16º Ceará
17º Vasco
18º Coritiba
19º Botafogo
20º Goiás

PG
39
39
37
36
35
34
34
34
28
28
28
27
26
26
25
25
24
20
20
15

J
22
22
19
22
22
21
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
21
22
21
20

V
12
11
10
10
10
9
9
8
8
8
7
6
6
6
7
6
6
5
3
3

E
3
6
7
6
5
7
7
10
4
4
7
9
8
8
4
7
6
5
11
6

D
7
5
2
6
7
5
6
3
10
10
8
7
8
8
11
8
9
12
7
11

GC
39
37
30
33
31
28
30
26
19
28
22
20
29
24
19
27
23
20
21
22

GP
28
31
18
22
25
21
25
19
21
34
20
27
28
29
29
32
27
31
27
34

SG
11
6
12
11
6
7
5
7
-2
-6
2
-7
1
-5
-10
-5
-4
-11
-6
-12

%
59
59
65
55
53
54
52
54
42
42
42
41
39
39
38
40
38
30
32
25

Paranaense de Canoagem vai reunir 80 atletas em Cascavel

O Lago Municipal de Cascavel será palco do Campeonato Paranaense de Canoagem Velocidade nos dias
12 e 13 de dezembro. A expectativa é de que todos
os clubes do Paraná enviem seus representantes e o
evento tenha a participação de 60 a 80 atletas.
Por conta da pandemia do novo coronavírus,
a competição será mais enxuta e seguirá todos os
protocolos de segurança. Apenas as embarcações
individuais K1 e C1 poderão participar do evento.
Não serão contempladas categorias com dois ou
mais atletas.
“Estamos aguardando inscrições de todos os clubes paranaenses aptos a vir prestigiar este evento
que quer retomar e colocar esta competição no
cenário desportivo do estado do Paraná”, diz Sueli
Vergutz, coordenadora do Clube Regatas Cascavel.
O evento é organizado por Secretaria de Cultura
e Esportes, Fundação Municipal de Esporte e Cultura,
Clube Regatas Cascavel e Federação Paranaense de
Canoagem e conta com apoio do governo do Paraná.

SECOM

COMPETIÇÃO terá adaptações devido à pandemia

