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 A esperada obra de extensão da Avenida Guaíra, num trecho de cerca de 3,6 quilômetros 
que fará a ligação da via com a BR-467, na região Oeste de Cascavel, está na reta final 

e deve ser entregue ainda no primeiro semestre de 2022. A ligação vai facilitar 
o acesso à rodovia e ao perímetro urbano da Capital do Oeste.
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 Ligação da Avenida Guaíra 
com BR-467 na reta final



Nublado com 
pancadas de chuva

                                                     

02  RADAR CASCAVEL, 29 DE DEZEMBRO DE 2021

(Envie sua opinião para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

Uma publicação de 
Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17

Rua Rio Grande do Sul, 2.601 - esquina com a Rua Uruguai
 Centro - CEP 85.801.011 - Cascavel-PR
Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral: Clarice Roman
Editor-chefe: Paulo Alexandre de Oliveira/ editoria@jhoje.com.br

Fale Conosco
editoria@jhoje.com.br / WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br/ assinaturas@jhoje.com.br 

                REPRESENTANTE NACIONAL:  Merconet (41) 3079-4666

h

 PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
09/01 - 15h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Quarta

Nova
02/01 - 15h35

h
29 21 h

h
27 19

Quarta

h
h

26 17 h
h

24 18

QuintaQuinta

Cheia
17/01 - 20h51

Minguante
26/12 - 23h26

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘

Nublado com 
pancadas de chuva Nublado com 

pancadas de chuva

2022 não será o ano do abraço?
O ano de 2020 foi avassalador, com o mundo parando por causa de uma pan-

demia de covid 19. Não sabíamos nada sobre o novo flagelo que estava matando 
pessoas por todo o planeta, e cada vez mais. No final do ano começaram a ser 
aplicadas as primeiras vacinas dessa pandemia e isso foi aceno de esperança 
de que o próximo ano, 2021, fosse mais promissor com o declínio da covid, já 
que todos deveriam ser vacinados. O fim da pandemia já era cogitado e o ano 
novo poderia ser bom. Mas não foi assim que aconteceu. As vacinas foram sendo 
aplicadas, aprovadas que foram em tempo muito curto, algumas com maior índice 
de eficácia, outras menos.

No Brasil, a vacinação andou devagar por culpa de um governo negacionista 
que não comprou as vacinas em tempo hábil, por não reconhecê-las, criminosa-
mente. Novas ondas da covid19, com novas variantes se espalharam pelo mundo 
e passamos o ano de sobressalto em sobressalto, com muito medo. Quando em 
parte do planeta havia países com 70, 80 por cento da população vacinada, no 
final de 2021, a terceira dose já estava sendo aplicada nos adultos e a primeira 
dose começava a ser aplicada em crianças de cinco anos em diante. Porque com 
a observação dos efeitos das vacinas e o aparecimento de novas cepas foi-se 
verificando a necessidade de uma maior proteção. E então apareceu mais uma 
variante extremamente contagiosa, a Ômicron. E já se fala em quarta dose.

Muita especulação, mas sem sabermos quase nada sobre a nova cepa, a 
esperança de um fim de ano quase “normal”, quando poderíamos abraçar e beijar 
nossa família e nossos amigos, foi por água abaixo novamente. Não deveríamos 
aglomerar-nos, ainda, não deveríamos abandonar os cuidados mais elementares, 
como usar máscaras, manter o distanciamento físico e fazer a higiene das mãos 
com álcool com frequência. E de novo muitos países tiveram que tomar medidas 
para atenuar o contágio nas festas de fim de ano: sem festas, sem fogos, os eventos 
de Natal e Ano novo foram quase todos cancelados.

Estávamos torcendo para que o ano e 2022 fosse, finalmente, o ano do abraço, 
das reuniões de famílias e amigos, dos eventos de grande porte, mas muitos braços 
ainda ficarão vazios, muitos beijos ficarão presos nos lábios cobertos por máscaras, 
muita gente deixará de se rever. Uma pena. Ainda não se tem estudos definitivos 
e completos sobre o Ômicron, então começaremos o novo ano com a incerteza, 
ainda, sobre a pandemia que já dura dois anos.

Mas teremos que perseverar a tentarmos fazer de 2022 um bom ano. Vamos 
ter que nos cuidar – se nos cuidarmos estaremos cuidando também dos outros – e 
fazer tudo para evitar que haja mais variantes. Pois só assim poderemos fazer um 
ano melhor, só conseguiremos isso tomando as vacinas e tomando os cuidados 
necessários. Talvez tenhamos que aprender a conviver com a covid, como convive-
mos com a gripe, tomando vacina todo ano, mas que seja uma forma mais branda. 
O novo “normal” continuará a exigir de nós todos os cuidados com os quais já nos 
acostumamos. Depende também de nós, dos cuidados que tomaremos ou não. 
Que ano novo ano seja feliz, com covid e tudo, mesmo que tenhamos que conviver 
com ela tomando vacinas todos os anos.

Luiz Carlos Amorim, escritor, editor, revisor e Cadeira 19 da Academia 
Sulbrasileira de Letras -  luizcarlosamorim.blogspot.com.br
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Alexandre Webber, reitor da Unioeste, que 
completou 27 anos de reconhecimento no último dia 23

“Comemorarmos a data do 
reconhecimento da Unioeste 

como universidade. É um 
momento importante, 

principalmente nesses dois anos de 
pandemia. É uma forma de mostrar 

que cada vez a nossa universidade tem 
uma importância maior na região e que 

essa população brigou para 
que existisse a Universidade.‘‘

‘‘
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“Seja na graduação, 
pós-graduação, extensão, 

no nosso Hospital 
Universitário, na prestação 

de serviço ou na inovação 
tecnológica, ocupamos um 
espaço muito importante 
para estado do Paraná” ‘‘
‘‘
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São Paulo - Daqui a poucos 
dias 2022 inicia e com ele 
todas as despesas de começo 
do ano. E quem tem filhos na 
escola tem uma conta a mais: 
a compra do material escolar, 
que vai acompanhar a infla-
ção e a alta do dólar. Segundo 
a ABFIAE (Associação Brasi-
leira de Fabricantes e Impor-
tadores de Artigos Escolares), 
o aumento pode chegar a 30%. 
“Para 2022, temos reajustes 
elevados em todas as cate-
gorias de materiais escolares, 
variando de 15% a 30%, em 
média”, afirmou o presidente 
executivo da ABFIAE, Sidnei 
Bergamaschi.

De acordo com entidade, 
as indústrias e os importado-
res estão sofrendo esse ano 
um grande aumento de cus-
tos. “São aumentos elevados e 
frequentes nas diversas maté-
rias-primas como, por exem-
plo, papel, papelão, plástico, 
químicos, embalagem, etc. 
Para os produtos importados, 
os principais impactos são a 
variação do dólar no Brasil, os 
aumentos de custos na Ásia e 
a elevação dos preços de fretes 
internacionais, decorrente da 
falta de containers. Além disso, 
as medidas antidumping para 
importações de lápis da China, 
adotadas pelo governo brasi-
leiro este ano, aumentaram os 
custos na categoria de lápis”, 
observou Bergamaschi.

O executivo afirmou que 
nenhum produto escapará 
da alta de preços. “Provavel-
mente todas as categorias de 
produtos sofrerão aumentos 
de preços”. E mesmo os produ-
tos nacionais não terão tanta 
procura, por falta de opções. 

“Aulas híbridas” ajudam economizar
Como 2021 foi marcado por aulas híbridas em diversos estados, muitos 

estudantes reaproveitaram materiais escolares de 2020. Com o avanço da 
vacinação e a volta às aulas totalmente presencial, pelo menos na Educação 
Básica, a expectativa da entidade para 2022 é cautela. “Acreditamos que 
a retomada das aulas presenciais na maioria dos locais no final de 2021 
movimentou o setor, mas sem atingir os patamares pré-pandemia. Nosso 
mercado foi um dos mais atingido durante a pandemia, com escolas e 
comércio fechados, com uma queda no varejo de papelaria superior a 37%. 
Apesar de existir uma boa expectativa com o retorno das aulas presenciais 
em 2022, os comerciantes do setor de papelaria estão cautelosos, pois 
sofreram muito em 2021, quando não teve volta às aulas, muitas empresas 
estão em dificuldades financeiras e outras encerraram as suas atividades. 
Além disso, a degradação dos índices econômicos - dólar elevado, inflação 
em alta, desemprego e baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 
põe em risco os resultados para nosso segmento”, avalia o executivo. 

Materiais escolares: Volta às aulas 
fica até 30% mais cara para 2022

“Pode ocorrer alguma migra-
ção de volume de produtos 
importados para nacionais, 
mas em pequena escala. Para 
a maioria dos produtos atual-
mente importados, as opções 
de fornecimento nacional são 
pequenas”.

ALTERNATIVAS
E se os preços estarão nas 

alturas, o jeito é buscar alter-
nativas para economizar, 
explica o economista Sérgio 
Tavares. “Em primeiro lugar, é 
importante pesquisar bastante 
os preços, seja em lojas de rua, 
nos shopping centers e lojas 
online. Os preços costumam 
oscilar muito e dado o volume 
de itens a serem comprados, 
a economia pode ser boa para 
quem tem organização e disci-
plina neste sentido”.

Para quem se organizou, 
pagar à vista, em dinheiro, 
pode render um bom des-
conto. “Uma segunda aborda-
gem é a tentativa de desconto 
para pagamento à vista ou em 
dinheiro, por exemplo, caso a 
compra tenha valor relevante. 
O valor à vista nunca pode ser 
o mesmo do valor total parce-
lado. O cliente deve pergun-
tar antes se o preço à vista e o 
mesmo do preço parcelado, o 
estabelecimento tem o dever 
de dar desconto para paga-
mento à vista”, orienta o dire-
tor da STavares Consultoria 
Financeira.

Outra forma de economizar 
é conversar com outros pais, 
seja através de grupos e fazer 
compras conjuntas em livra-
rias, editoras e no atacado. 
Isso aumenta a probabilidade 
de conseguir preços menores.

“Uma última alternativa 
é comprar diretamente da 
escola, desde que a comodi-
dade não represente maior 
preço em relação às lojas. Mas, 
o que é primordial é pesquisar 
bastante item a item em maior 
número de estabelecimentos 
possível, listando os descon-
tos e facilitadores na forma de 
pagamento para a tomada de 
decisão. Dependendo do resul-
tado da pesquisa, pode haver 
casos em que é mais lucrativo 
dividir a compra dos itens em 
vários estabelecimentos”, fina-
liza o economista. 
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Um nome consolidado. Um 
sonho para milhares de pessoas. 
Um orgulho para o Oeste do 
Paraná. A Unioeste (Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná) 
está comemorando neste mês de 
dezembro seus 27 anos de “status 
de Universidade legalmente reco-
nhecida”. O dia 23 de dezembro 
de 1994 ficou marcado na história 
da região por consolidar a Unioeste 
como uma das melhores Univer-
sidades da América Latina. São 
mais de cem municípios do Oeste 
e Sudoeste, diretamente impacta-
dos. Educação de qualidade, atua-
ção direta e indireta no dia a dia 
da população com atividades de 
extensão, além de pesquisa cien-
tífica que extrapolam os muros  
da Universidade.

“Comemorarmos a data do 
reconhecimento da Unioeste 
como universidade é um momento 
impor tante, principalmente nes-
ses dois anos de pandemia. É 
uma forma de mostrar que cada 
vez a nossa universidade tem 
uma importância maior na região 
e que essa população brigou para 
que existisse a Universidade. 
Seja na graduação, pós-gradua-
ção, extensão, no nosso Hospi-
tal Universitário, na prestação 
de ser viço ou na inovação tec-
nológica, ocupamos um espaço 
muito impor tante para estado 
do Paraná”, comemora o reitor 
da Unioeste, Alexandre Webber.

A Unioeste é resultado da união 
de faculdades municipais isoladas, 
a congregação de cinco cidades: 
Em Cascavel, a Fecivel, em Foz do 
Iguaçu, a Facisa, em Marechal Cân-
dido Rondon, a Facimar, em Toledo, 
a Facitol e, finalmente, a Facibel 
em Francisco Beltrão, que hoje são 
os cinco campi da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. Esta 
união de forças entre cada campus 
faz a diferença e é evidenciada, 
de acordo com o reitor, em todos  
os momentos. 

“Em cada lugar que vamos 
representando a Unioeste, deixo 
claro que somos parte de cinco 
campi unidos, trabalhar a questão 
regional, a união de forças é essen-
cial. A Unioeste, se não houvesse 
a junção de campus não seria essa 
Universidade tão relevante para o 
estado”, explica Webber.

 Durante os 27 anos de reco-
nhecimento, preparou profissio-
nais que fazem a diferença e são 
referências na região, estado, 
país e fora dele. Além disso, levou 
esperança e esteve lado a lado no 
crescimento intelectual, estrutural 
e econômico em todas as cinco 
cidades que se faz presente. 

A Unioeste impacta mais de 
uma centena de municípios, e se 
destaca ano após ano em ativi-
dades desenvolvidas, pesquisas 
científicas e ensino de qualidade. 
E é dentro do cronograma de come-
morações que a Unioeste dá o pri-
meiro passo e caminha para as 
festividades de 30 anos.

COMEMORAÇÕES
E as celebrações começam em 

grande estilo, com uma homenagem 
a Mário Pereira que representou de 
forma atuante e efetiva o desenvol-
vimento de Cascavel e região como 
deputado estadual nos anos 80, 
e que resultaram em ações prota-
gonizadas como Governador para 
reconhecimento da Unioeste como 
Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. Em 2022, será criado o 
Museu Universitário da Unioeste, 
com exposição que homenageia o 
ex-governador Mário Pereira. 

O próximo ano terá grande 
importância pela comemoração de 
aniversário de cada campus, que 
carrega sua história de luta, cres-
cimento e importância para região 
que está localizado. É tempo de 
comemorar, viver e sentir orgulho do 
espaço conquistado. “Acho que nós 
precisamos respeitar muito o pas-
sado, planejar o presente e sempre 
estar com um olhar no futuro. Hoje 
as coisas evoluem muito rápido. Por 
isso todas as metas de continuar 
colocando a Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná no lugar que 
merece estar precisam ser cumpri-
das”, completa o reitor da Unioeste. 

Unioeste comemora 27 anos 
como universidade reconhecida
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As obras de extensão da Ave-
nida Guaíra, região Oeste de Cas-
cavel, estão na reta final de conclu-
são e devem ser entregues ainda 
no primeiro semestre de 2022. O 
trecho de cerca de 3,6 quilômetros 
liga a avenida até a BR-467 e faci-
lita o acesso para os motoristas 
que trafegam pela a rodovia e que 
querem entrar na cidade ou ainda 
para aqueles que querem seguir 
para a rodovia. 

De acordo com a Bella Casa e 
Okada Empreendimentos, empresa 
que está executando a obra, o 
asfalto de todo o trecho está 
pronto, mas ainda faltam termi-
nar as trincheiras na chegada da 
rodovia. A previsão é que a obra 
esteja finalizada no primeiro trimes-
tre do próximo ano. Todo aquela 
área, antes, pertencia a zona rural 
de Cascavel que foi integrada ao 
perímetro urbano. A obra está 
sendo executada pela empresa 
que abriu loteamentos na região e 
definiu a obra com o Município sem 
nenhum custo para a administra-
ção municipal. 

 MATEUS BARBIERI

Avenida Guaíra: obras de
extensão estão na reta final

Os trabalhos começaram em 
dezembro do ano passado e ainda 
incluíram a construção de uma 
nova ponte sobre o Rio São Fran-
cisco, que está finalizada. Mesmo 
sem ter sido concluída e entregue, 
motoristas já estão utilizando a via.

BARÃO DO RIO BRANCO  
Outra avenida que será esten-

dida pela a mesma empresa será 
a Avenida Barão do Rio Branco. Até 
agora foi realizada a abertura da 
rua, mas a obra efetivamente deve 
começar no começo do próximo 
ano e, paralelamente, já devem 
ser lançados novos loteamentos 
naquela região. Nesta avenida a 

extensão é a mesma da Guaíra, 
cerca de 3,6 quilômetros do Trevo 
da Ceasa sentido o distrito de Espi-
gão Azul. Esta será feita em duas 
etapas, e ainda não tem uma pre-
visão para a conclusão. 

O secretário de Ser viços e 
Obras Públicas de Cascavel, San-
dro Camilo Rocha Rancy, explicou 
que a Prefeitura acompanha as 
obras, mas que como é um investi-
mento particular eles só farão a fis-
calização após a entrega oficial por 
parte da loteadora. “São duas ave-
nidas importantes para a cidade, 
que com certeza, trarão benefícios 
para moradores e para o setor do 
tráfego de veículos”, salientou. 
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 As transferências feitas pelo 
Governo do Estado aos municípios 
paranaenses, por meio da secretaria 
estadual da Fazenda, ultrapassaram 
os R$ 9,1 bilhões de janeiro a novem-
bro de 2021, segundo dados do Sis-
tema Integrado de Acompanhamento 
Financeiro. O volume transferido em 
11 meses é 11% maior em relação ao 
total transferido no ano passado (em 
12 meses), que foi de R$ 8,2 bilhões.

“Mantemos o compromisso de 
transferir todos os meses recursos 
arrecadados com os impostos que 
são revertidos para serviços públicos 
em estradas, rodovias, ruas, pon-
tes, portos, aeroportos, ferrovias, 
entre outros”, afirma o secretário da 
Fazenda, Renê Garcia Junior.

O montante se refere a repasses 
de ICMS, IPVA, Fundo de Exportação 
(FPEX) e royalties de petróleo. Os 

repasses de janeiro a novembro de 
2021, de cada um dos tributos, supe-
ram o total do ano de 2020 (janeiro a 
dezembro). O ICMS compôs a maior 
parte, chegando a R$ 6,9 bilhões 
em 11 meses. A maior parte vem do 
ICMS, chegando a R$ 6,9 milhões em 
11 meses. Houve acréscimo de 812 
milhões de sobre o total do ano pas-
sado, que foi de R$ 6,1 bilhões. 

Do montante do ICMS transfe-
rido neste ano já estão deduzidos 
20% para o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização aos Profis-
sionais da Educação (Fundeb). Já o 
repasse relativo ao IPVA chegou a R$ 
2 bilhões – valor correspondente aos 
veículos licenciados em cada municí-
pio. O volume também é maior sobre 
o repasse total de 2020, que foi de 
R$ 1,9 bilhão.

Repasses do Estado somaram
R$ 9,1 bi até o mês de novembro

O Fundo de Exportação aumen-
tou de R$ 100 milhões (total de 
2020) para R$ 104 milhões de 
janeiro a novembro de 2021. Já os 
royalties de petróleo somaram R$ 
2,2 milhões nos onze meses deste 
ano, enquanto que nos 12 meses de 
2020 o total foi de R$ 1,4 milhão. 

REPASSES MÊS A MÊS:
Janeiro: R$ 1,3 bilhão
Fevereiro: R$ 823 milhões
Março: R$ 879 milhões
Abril: R$ 754 milhões 
Maio: R$ 714 Milhões
Junho: R$ 872 milhões
Julho: R$ 675 milhões
Agosto: R$ 741 milhões
Setembro: R$ 758 milhões
Outubro: R$ 657 milhões
Novembro: R$ 872 milhões
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Kevin, ex-Sorocaba, reforça o Cascavel Futsal
O sexto reforço do Cascavel, atual campeão da Liga Nacional de Futsal foi confir-
mado ontem (28) pela diretoria tricolor. O ala Kevin, de 31 anos, será jogador da 
Serpente, em 2022. O jogador, que tem estava a quatro temporadas no Magnus 

Sorocaba, e também tem passagem pelo Carlos Barbosa, acertou com o time 
depois de uma intensa negociação. Mesmo com propostas de outros clubes, 

Kevin decidiu vestir o manto tricolor na próxima temporada.
Com 28 gols marcados durante os seis anos em que disputou a principal compe-
tição do país, ele chega para somar ao grupo, que manteve a base de 2021 e se 

reforçou para o ano que vem. Além de Kevin, o Cascavel já anunciou a chegada dos 
alas Lucas Selbach, que estava no Campo Mourão, o retorno de Hernandes, Guilherme 

Micuim que estava defendendo o Tubarão-SC, Jhony, ex-Jaraguá e o jovem Natan Minatti, 
de 18 anos, apontado como uma das grandes promessas do futsal da região.  

Depois de um ano histórico, 
quando foi vice-campeão para-
naense invicto, o Futebol Clube 
Cascavel já está com o pensa-
mento voltado para a temporada 
2022. O bom trabalho realizado em 
2021, o aprendizado conquistado 
com as derrotas, e a manutenção 
da base da equipe e comissão téc-
nica reforçam a confiança da dire-
toria em melhorar, ainda mais, o 
desempenho no ano que vem. 

O presidente do clube, Valdinei 
Silva, elegeu a continuidade como 
fator que poderá fazer com que o 
Cascavel saia na frente dos adver-
sários nas competições. “Nós acre-
ditamos muito na continuidade. É 
mais fácil consertar velhos cami-
nhos do que fazer novas estradas. 
Nosso treinador e comissão téc-
nica são muito qualificados, trou-
xemos novas peças para melhorar 
ainda mais nosso trabalho”, disse.

O mandatário aurinegro também 
elegeu as metas do clube para 
2022. “O nosso grande objetivo, 
número um, volta a ser o acesso 
para a Série C. Sabemos que esta-
mos muito próximos disso”, garan-
tiu o presidente. Ele também fez 
questão de ressaltar a importância 

de uma boa campanha no cam-
peonato estadual para confirmar o 
crescimento do clube no Paraná.

“Porque não sonhar novamente 
com o título? Chegamos tão perto 
neste ano, e com essa estrutura 
e organização temos certeza que 
chegaremos lá”, enfatizou Valdinei.

Nos próximos meses, o clube 
deverá finalizar a reforma e inaugu-
rar o novo centro de treinamentos 
para os atletas das categorias de 
base. O local, próximo a BR-369, 
foi totalmente revitalizado e será 
o elo com o projeto Fábrica Cas-
cavelense de Cidadãos, que ajuda 
na formação esportiva e social de 
meninos de bairros carentes de 

Cascavel e que, em breve, será 
expandido para outros municípios 
da região. 

Presidente do Cascavel fala 
sobre expectativas para 2022

 ASSESSORIA 

“ESPERANDO um grande ano em 2022”, disse 
Valdinei Silva
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 29

MOISE
JUVENTUDE

LOSANGOON
RESRDST

MENUTATEAR
ADITOSE
LIIARCA
NRATOCO

FASESDALUA
COISAOD
ITNARIZ

BOCADOARI
NAIPÇP

CALDEIRÃO
LARPIOROU

Glândula
feminina 

dos peixes
(pl.)

Suave 
ao tato 
(a pele)

Convite
à visita

que está
à porta

Período en-
tre infân-

cia e idade
adulta

Prática usa-
da no cla-
reamento 
de cabelos

Apalpar
uma su-
perfície

Íntegra;
honesta

Cardápio
de restau-

rantes

Provér-
bios;

ditados
Ajudar;
socorrer 

Hiato de
"toalha"

Minguante,
crescente,

nova e
cheia

Orlando 
Drummond,
humorista

Programa
para com-
pactar arqui-
vos (Inform.)

Porção de
alimento
que cabe
na boca

Emudece;
silencia

(?)
Peixoto, 

jornalista

Panela de
bruxas
(Folc.)

Conso-
antes de
"duro"

Apelido
de

"Priscila"

Ouro, 
em 

espanhol

Formato
da curva

de retorno

A casa de
habitação

(fig.)

Agravou
(a situ-
ação)

Noticiário televisivo
com William Bonner

Local de exposição
de obras culturais

Mal-agra-
decida
Estou
(pop.) 

Formato
do balão

Rente (corte
de cabelo)

Qualquer
objeto
A vogal
do pingo

Baú com
tampa

Assinatu-
ra (abrev.)

Parte de
um tronco
Prejuízo;
estrago

Órgão 
do olfato
Morrer,

em inglês

Doença co-
mo a sífilis
Que não 
é reta

52, em 
algarismos
romanos

Apenas

Significa 
"Nacional",
em INPE

3/die — oro — zip. 4/menu. 6/sedosa. 7/losango.

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 envia boas energias para quem pode viajar, e também te incentiva 
a fazer contato com pessoas que moram em outras cidades. No trabalho, 
terá facilidade para aprender novas tarefas e para fazer parcerias com os 
colegas. Trabalhe em equipe e valorize a troca de ideias para encontrar 
soluções criativas para os desafios. 

O desejo de ganhar dinheiro será um bom estímulo para mergulhar no tra-
balho e correr atrás das oportunidades. Com vários astros iluminando a sua 
Casa das Finanças, eles avisam que você pode ganhar um bom dinheiro 
se souber tirar proveito das situações. Converse com as pessoas, troque 
ideias, descubra do que elas precisam.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Assuntos de casa e família terão prioridade para você. Ótimo astral para 
conversar com os parentes e tomar decisões em comum acordo com eles. 
A Lua igualmente indica uma boa fase para ganhar dinheiro. Você pode 
descobrir algo bem lucrativo para fazer em casa e faturar uma grana extra, 
e também há chance de recuperar um dinheiro.

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

A Lua em Escorpião renova sua força e determinação para buscar tudo 
que deseja. Ao mesmo tempo, Sol, Mercúrio e Vênus ocupam a Casa da 
Comunicação e garantem a você uma habilidade incrível para conversar, 
argumentar, negociar e convencer as pessoas. No trabalho, isso deve ajudar 
a vender seu peixe e a fazer bons acordos.

Câncer 21/06 a 21/07
Vários astros passam pela sua Casa das Alianças e indicam que você pode 
fazer parcerias muito vantajosas neste fim de ano. Vai usar todo seu charme e 
simpatia para se aproximar das pessoas e terá muita facilidade para trabalhar 
em equipe. E a criatividade será outra aliada importante: compartilhe suas 
ideias e busque aliados.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai contar com muita disposição e disciplina para encarar o seu trabalho. 
Mas se estiver insatisfeita (o) com o que faz, o desejo de mudar de emprego 
pode aumentar e o clima de virada será um incentivo a mais para planejar 
uma guinada na carreira. Sol, Vênus e Mercúrio estimulam as transforma-
ções, mas é importante se planejar bem.

Touro 21/04 a 20/05
Unir-se aos colegas pode ser uma boa opção para agilizar o serviço e cumprir 
logo as metas que faltam. Procure se aliar aos colegas mais experientes, 
e aproveite para observar e aprender tudo que puder, pensando no seu 
progresso no emprego. Mas durante a tarde, pode surgir algum conflito com 
colegas: saiba ceder e negociar.

O ano está terminando e os astros te convidarão a fazer um balanço de tudo 
que viveu até aqui para traçar novos planos para o ano que se aproxima. 
Com a Lua no topo do seu Horóscopo, você vai sonhar alto e pode definir 
metas bem ambiciosas.

Você vai usar todas as habilidades do seu signo para se destacar e para 
fechar o ano mais perto dos seus objetivos! A presença da Lua na Casa 11 
te incentiva a olhar para o futuro, e você não medirá esforços para buscar 
seus objetivos. Claro que pode contar com o apoio de amigos ou buscar 
parcerias com colegas para cumprir suas metas.

O trabalho estará entre as suas prioridades hoje e Sol garante muita vitalidade 
para você cumprir suas tarefas. Vênus recua no céu e indica alguns desafios, 
mas serão facilmente superados pela sua determinação. Mercúrio na Casa 
6 também facilita o diálogo, as negociações e os acordos em geral. Confie 
na sua experiência e brilhe muito.

O astral convida você a olhar para o futuro e para os seus desejos mais 
ambiciosos. O fim do ano inspira novos planos e você terá o apoio de vários 
astros hoje para definir suas metas para o ano que vem. A vontade de 
melhorar de vida, ganhar dinheiro e dar outro rumo para sua carreira será 
enorme: é só planejar e fazer a sua parte. 
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