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 AEN

Cascavel busca feito inédito;
“TV Serpente” vai transmitir
O Cascavel entra em campo na noite de hoje (16) em partida decisiva pela Copa do Brasil. 
A equipe foi até o interior de Tocantins, para encarar o Tocantinópolis, pela segunda fase 
da competição. A partida começa às 20h30, no Estádio Ribeirão, e será transmitida pela 
TV Serpente, nas redes sociais do clube (Youtube, Facebook e Instagram). Quem vencer 

avança para a terceira fase e ainda fatura R$ 1,9 milhão pela classificação. l Pág. 7
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 “A pandemia se trata 
inicialmente de saúde, 

mas ela também 
trata de comida na mesa, 

emprego, manutenção da sua 
casa, esperança, e foi essa 

esperança que tentamos ao 
longo do tempo não 
deixar esmorecer”

“Eu tenho certeza de 
que depois de dois 

anos, no Paraná, essa 
franqueza e transparência 

foram determinantes para que 
pudéssemos olhar nos olhos 

dos paranaenses e dizer 
o que seria melhor ou 

pior naquele momento”. 

Beto Preto, secretário de 
Saúde do Paraná sobre 
os dois de pandemia da 

Covid-19

Como fazer em caso de 
PIX em conta errada?

Vem crescendo o número de casos noticiados de pessoas que fazem trans-
ferências erradas de PIX, a pergunta que fica nesses casos é como proceder 
nessas situações? Realmente esses casos são bastante complexos, tendo 
pessoas que simplesmente utilizam do dinheiro que receberam incorretamente.

Contudo é preciso um alerta, isso não pode ser feito e pode ser consi-
derado até mesmo um crime. No caso das pessoas que fez o pagamento, a 
alternativa é buscar a sua agência bancária para resolver a situação, buscando 
a pessoa para quem foi realizada a transferência.

Para quem recebeu o dinheiro, a recomendação que faço é que, recebendo 
na sua conta bancária um valor por engano, não pense duas vezes e devolva 
o valor. Se não devolver para a pessoa que fez a transferência ou para o que 
banco fez a remessa da importância, o recebedor terá cometido o crime de 
apropriação indevida, no caso o recurso financeiro. 

Isso pode gerar penalidades na esfera cível e até mesmo criminal. Por 
isso, ao receber indevidamente qualquer recurso, o ideal é entrar em contato 
com a instituição financeira, informando sobre o fato. É dever do recebedor 
comunicar à instituição e fazer a restituição imediatamente.

Essa ação está de acordo com o preceito civil do artigo 876, que determina 
que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”, 
pois o recebedor não pode ser favorecido em detrimento da outra parte.

A ação de ficar com o dinheiro deixa a pessoa sujeita às penalidades 
determinadas no código Penal, prevista no artigo 169, que penaliza quem 
inapropriadamente se apoderou de um bem que veio ao seu poder por erro, a 
pena é de detenção que pode ser de um mês a até um ano ou pagamento multa.

Desde novembro de 2021 as instituições financeiras podem auxiliar na 
recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução. Em 
caso de negativa do recebedor em efetuara a devolução, o consumidor que fez 
o PIX errado pode ingressar com uma ação contra aquele que praticou o ilícito 
no Juizado Especial Cível ou no Juízo Comum, a depender do valor apropriado. 
Lembrando que a ação civil não exclui a responsabilização na esfera penal.

Para fundamentar a ação cível e criminal, é necessário fazer um boletim 
de ocorrência, que vai servir para auxiliar o depositante a reaver os recursos. 
O ideal é que o lesado procure um advogado criminalista para lhe assistir. 

Mas, a principal recomendação sobre o tema é muito cuidado na hora 
de fazer um PIX, confirme sempre os dados da pessoa que será beneficiada 
e muito cuidado com os golpes. Lembrando que essa é uma transação ins-
tantânea, mas é preciso ter certeza de todos os dados e atenção ao digitar 
os valores.

Afonso Morais, advogado especializado em direito do consumidor, 
cobranças e fraudes digitais.
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Cascavel – Bem longe de casa, 
cerca de 3,5 mil quilômetros, o 
Futebol Clube Cascavel tenta 
seguir na Copa do Brasil. Para 
isso, o time precisará vencer 
o Tocantinópolis, a partir das 
20h30, na casa do adversá-
rio. Quem avançar para a ter-
ceira fase embolsa mais R$1,9 
milhão como prêmio. A boa 
notícia para o torcedor da Ser-
pente, é que o jogo será trans-
mitido pela TV Serpente, nas 
redes sociais do clube (You-
tube, Facebook e Instagram), 
de forma simultânea e gratuita. 

Mesmo com as duas der-
rotas seguidas no estadual, o 
técnico Tcheco não teve como 
realizar treinamentos para tes-
tar alterações. Após o jogo de 
sábado à noite em Maringá, 
a equipe teve que fazer uma 
maratona para chegar até o 
interior do Maranhão, onde 
está hospedada. Apenas na 
tarde de ontem (15), um treino 
foi realizado no Estádio Ribei-
rão, que serviu para reconhe-
cimento do gramado e para 
Tcheco confirmar as trocas que 
pretende fazer.

Curitiba – Em julgamento 
realizado na noite de segun-
da-feira, o Tribunal de Jus-
tiça Desportiva do futebol 
paranaense puniu Athletico e 
Coritiba com a perda de um 
mando de jogo por conta da 
briga entre as torcidas no jogo 
da primeira fase do Campeo-
nato Paranaense. Além disso, 
os times terão que pagar mul-
tas de R$ 70mil e R$ 50 mil, 
respectivamente. 

No clássico, realizado em 
16 de fevereiro, as duas tor-
cidas se enfrentaram na divi-
sória dos espaços de coxas e 
atleticanos. Parte do material 
usado para separar as torcidas 
foi destruído, a Polícia Militar 
precisou intervir e o jogo ficou 
parado por seis minutos.

Coritiba e Athletico ainda 
podem recorrer da decisão. A 
pena só será aplicada caso os 
times avancem para a terceira 
fase do campeonato, desde 
que não haja recurso.  

Ganhar é a única alternativa

Conversa no hotel e reconhecimento do gramado; Cascavel tenta se manter na Copa do Brasil
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Rio de Janeiro - O Campeo-
nato Carioca está chegando a 
sua reta final e confirmou os 
quatro grandes – Fluminense, 
Flamengo, Vasco e Botafogo – 
como os donos das melhores 
campanhas. Consequente-
mente, eles farão os clássicos 
das semifinais que irão indicar 
os dois finalistas. A primeira 
partida acontece na noite 
desta quarta-feira, no Mara-
canã, entre Vasco e Flamengo. 
O rubro-negro tem a vanta-
gem de jogar por dois empa-
tes, assim como o Fluminense 
diante o Botafogo. 

Mas, o Flamengo terá dois 

desfalques para o Clássico de 
Milhões desta quarta-feira: Léo 
Pereira, suspenso, e Rodrigo 
Caio, lesionado e que ainda 
não estreou na temporada 
2022. Já Willian Arão e Andreas 
Pereira, que treinam sem res-
trições, retornam de suspen-
são e podem ser titulares.

Quem ficou com a melhor 
campanha foi o Fluminense, 
o time de Abel Braga teve 
apenas uma derrota na pri-
meira fase e se classificou na 
liderança. Desta forma, o Tri-
color terá pela frente, como 
seu adversário na semifinal 
do Carioca, o Botafogo.  

Santos – Em partida isolada 
pela 10ª rodada do Campeo-
nato Paulista, o Santos vai 
até Araraquara enfrentar a 
Ferroviária, a partir das 19 
horas. Só a vitória interessa 
aos dois times para se livra-
rem da ameaça matemática 
do rebaixamento no estadual. 
Ambos estão com 10 pontos 
em 10 jogos, à frente apenas 
da Ponte Preta e do já rebai-
xado Novorizontino.

C o m  a  e x p u l s ã o  d e 

Velasquez, o técnico Fabian 
Bustos tem que alterar a for-
mação tática da equipe. Kaiky 
deve formar a dupla de zaga ao 
lado de Eduardo Bauermann. 
No meio, o técnico pode esca-
lar só outro volante no lugar 
do defensor ou, então, recuar 
Ricardo Goulart, que havia 
jogado como centroavante con-
tra o Palmeiras. Se Goulart vol-
tar para sua posição de origem, 
o garoto Marcos Leonardo deve 
retornar ao time titular. 

Rio de Janeiro – Com a van-
tagem de poder perder por 
até um gol de diferença, o 
Fluminense decide hoje a sua 
passagem para a fase de gru-
pos da Taça Libertadores de 
América. O jogo será na casa 

do Olímpia, o Defensores del 
Chaco, às 21h30. O time para-
guaio precisa de dois gols de 
vantagem para levar a deci-
são para os pênaltis, ou três 
gols para se classificar no 
tempo normal. 

O adversário vem emba-
lado pela liderança no cam-
peonato estadual e por uma 
goleada por 13 a 1, conquis-
tada sobre o lanterna Tocan-
tins. Na primeira fase da Copa 
do Brasil, o Tocantinópolis 
contou com o apoio de mais 
de quatro mil torcedores para 
derrotar o Náutico, por 1 a 0.

ZEBRAS
Dois dos grandes do futebol 

Vasco tenta tirar vantagem do Fla

brasileiro tentam evitar novos 
resultados surpreendentes na 
Copa do Brasil. O São Paulo, 
embalado pela melhor campanha 

no Paulistão, recebe o Manaus.
 Já o Cruzeiro precisou viajar e 

encara o estreante Tuntum, que 
eliminou o Volta Redonda. 

Flu decide vaga na Libertadores

Santos tenta afastar 
risco de rebaixamento

Atletiba perde 
mando de jogo

JOGAM HOJE COPA DO BRASIL – 2ª FASE
16h00 ABC  x  Altos
19h00 Moto Club  x  Tombense
20h30 Globo  x  Brasiliense
20h30 Tuntum  x  Cruzeiro
20h30 Tocantinópolis  x  FC Cascavel
21h30 CSA  x  Paysandu
21h30 São Paulo  x  Manaus

PAULISTA – 10ª RODADA
19h00 Ferroviária  x  Santos

CARIOCA – SEMIFINAL
20h00 Vasco  x  Flamengo

LIBERTADORES – 3ª FASE
19h15 Estudiantes  x  Everton-CHI
21h30 Olímpia  x  Fluminense

COPA SUL-AMERICANA – 1ª FASE
19h15 R.Plate-URU  x  Liverpool-URU
21h30 América Calli  x  Indep.Medellin
21h30 LDU  x  Mushuc Runa
21h30 Sport Boys  x  Ayacucho
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O Governo do Estado está 
com inscrições aber tas para a 
primeira turma do curso de forma-
ção empreendedora do programa 
Paraná Empreende Mais, que tem 
como objetivo qualificar micro, 
pequenos e médios empresá-
rios, empreendedores individuais, 
empreendedores informais e pes-
soas interessadas em abrir seus 
próprios negócios. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 20 de 
abril, no site da UVPR (Universidade 
Virtual do Paraná): https://www.
uvpr.pr.gov.br/empreendemais.

Para par ticipar é preciso ter 
mais de 16 anos e residir em um 
dos 399 municípios paranaenses. 
Ao todo, são 700 vagas, sendo 
100 oportunidades vinculadas a 
cada universidade estadual. Os 
candidatos serão direcionados 
para as vagas conforme a cidade 
de origem. A expectativa é pro-
mover quatro turmas ao longo 
de um ano, capacitando 2.800 
empreendedores.

A formação é gratuita e será 
totalmente em ambiente digital, 
por meio da plataforma da UVPR. 
Serão quatro módulos: Gestão 
Estratégica e de Pessoas; Gestão 
de Negócios e Comercial; Gestão 
Financeira; e Inovação Tecnológica; 

Governo abre inscrições de curso de
capacitação para empreendedores 

AEN

abrangendo duas disciplinas cada 
módulo. O curso terá carga horária 
total de 72 horas, com seis horas 
semanais de atividades.

As aulas terão início em 26 de 
abril e serão ministradas por pro-
fissionais especializados, com o 
apoio de professores e estudan-
tes das instituições estaduais 
de ensino superior do Paraná. 
A metodologia compreende con-
teúdo teórico e aulas de mentoria. 
Ao final do curso, os participantes 
receberão certificados.

DESENVOLVIMENTO
Idealizado pela Seti, o Paraná 

Empreende Mais faz parte do Pro-
grama de Estímulo às Ações de 
Integração Universidade, Empresa, 

Governo e Sociedade, também cha-
mado de Ageuni (Agência de Desen-
volvimento Regional Sustentável e 
de Inovação). A Ageuni foi lançada 
em outubro do ano passado com o 
objetivo de incentivar o desenvolvi-
mento socioeconômico e aumentar 
a competitividade das empresas 
paranaenses, agregando tecnolo-
gia aos processos de produção de 
bens e serviços.

Com investimento da ordem de 
R$ 1,56 milhão, as unidades da 
Ageuni estão sendo instaladas em 
cada uma das sete universidades 
estaduais do Paraná. Além disso, o 
Estado aplicou mais R$ 1,87 milhão 
para estruturar os cursos de capaci-
tação do Paraná Empreende Mais, ao 
longo do primeiro ano do programa.  
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 A Câmara de Cascavel aprovou por 
unanimidade, nesta semana, a Moção 
de Aplausos 17/2022 ao Centro Uni-
versitário Univel, que completou 26 
anos de serviços educacionais no dia 
26 de fevereiro de 2022. O documento 
será encaminhado ao Reitor do Centro 
Universitário Univel, Renato Silva e ao 
Pró-Reitor, Lucas Silva.

Sugerida pela vereadora Beth Leal 
(Republicanos), a moção recebeu a 
assinatura de todos os vereadores, 
que destacaram não apenas a rele-
vância educacional da Univel para 
Cascavel, mas a responsabilidade 
social da instituição que atua em 
diversas frentes junto à comunidade.

“Fundada em 26 de fevereiro de 
1996, o Centro Universitário UNIVEL, 
completa 26 anos formando profissio-
nais, acompanhando e contribuindo 
com o desenvolvimento da cidade e 
da região onde está localizada”, defen-
deu Beth Leal. 

No início de sua trajetória a Facul-
dade de Ciências Sociais Aplicadas 
de Cascavel contava com apenas 
um bloco e ofertava quatro cursos 
de graduação: Direito, Administra-
ção, Processamento de Dados e 
Economia. Com o passar dos anos, 
construiu parcerias com institui-
ções renomadas, a exemplo da FGV 
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Univel recebe moção de aplausos
da Câmara pelos seus 26 anos

RENATO Silva, Beth Leal e equipe da direção da Univel
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- Fundação Getúlio Vargas, IMPBRAPE 
- Instituto de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicas, convênio com a 
EMAP - Escola da Magistratura do 
Paraná, além de um Programa de 
Mestrado e doutorado em parceria 
com a PUC/PR, Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná.

Em 2015, um de seus principais 
marcos foi a expansão do Ensino à 
Distância, proporcionando flexibili-
dade e praticidade para quem deseja 
estudar. Em 2016, foi a primeira ins-
tituição de ensino superior da região 
a receber o Selo OAB Recomenda 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
reconhecimento vindo em razão do 
alto número de aprovados no Exame 
da OAB. Recebeu ainda conceito 5 
no Curso de Artes do INEP - Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais e passou a ofertar os 

cursos de Engenharia Civil, Engenha-
ria Mecânica e de Produção.

Em 2017, 21 anos após sua 
inauguração a Faculdade de Ciên-
cias Sociais Aplicadas de Cascavel, 
passou a ser um Centro Universitá-
rio, uma conquista da comunidade 
acadêmica, docente e funcionários. 
Em 2018, outras cidades passaram 
a ser contempladas: Assis Chateau-
briand, Cafelândia, Laranjeiras do 
Sul, Medianeira, Marechal Cândido 
Rondon e Palotina.

Merece destaque também o com-
promisso da Univel com a responsabi-
lidade social, com atendimento Núcleo 
de Assistência Judiciária gratuita por 
meio do SAJU e do CEJUSC, atendi-
mento com os cursos de saúde, o que 
fez com que o centro recebesse o selo 
de Instituição Socialmente Responsá-
vel, conferido pela ABMES. 
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 A Cresol está comemorando um 
dos melhores anos da sua história 
e se consolidando como uma das 
maiores cooperativas de crédito 
do Brasil, registrando crescimento 
recorde em 2021 de 30% em meio 
à pandemia. O plano de crescimento 
foi acelerado durante a pandemia 
com o investimento em tecnologia e 
em pessoas. Em 2021, foram aber-
tas 77 agências e a expansão deve 
seguir em ritmo forte nos próximos 
anos.  Hoje, a Cresol está presente 
em 17 Estados com 682 agências, 
680 mil cooperados e um patrimônio 
de referência de R$ 2,03 bilhões. 

A cooperativa fechou o ano de 
2021 contando com R$ 299 milhões 
de resultado financeiro e movimentou 
R$ 16,8 bilhões em ativos; outros 
R$ 7,2 bilhões em depósitos totais 
e carteira total de R$ 13,02 bilhões, 
sendo R$ 6,5 bilhões em repasses 
de crédito rural/empresarial e R$ 

Cresol registra crescimento de 30% em 2021

Vanderleia Kuyava - Moradora de Prudentópolis

Estefani Alves - Empreendedora curitibana

Solange Braga - Cafeicultora de Pinhalão

são motivo de orgulho para o Paraná.
MULHERES
As paranaenses são empreendedoras e chefes de família,

estão no campo, na indústria e em muitos outros lugares.

Sempre seguindo em frente e transformando suas realidades

para melhor, com o apoio constante dos programas do

Governo do Paraná.

8/3 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Em todos
os lugares 
da nossa
terra, as

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA
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IA6,52 milhões em crédito comercial. 
Neste período, foram creditados R$ 
43,5 milhões de juros ao capital 
social dos cooperados.

“A pandemia foi o divisor de 
águas para a Cresol. Tivemos um 
incremento de 30% nos nossos 
negócios. O incentivo do plano agrí-
cola e o aumento de recursos para 
as pessoas físicas foram nossos 
principais diferenciais. O fato de 
sermos um sistema cooperativo faz 
com que uma das nossas grandes 
expertises, que é o relacionamento, 
seja uma das peças fundamentais 
para este crescimento. Mais de 50% 
do nosso resultado positivo foi por 
responsabilidade de gerir bem as 
nossas pessoas, de conhecer nos-
sos clientes, nossos cooperados”, 
avalia Adriano Michelon, diretor supe-
rintendente da Cresol. 

O diretor superintendente Adriano 
Michelon avalia que a cesta de 

serviço vai dar uma tracionada nos 
próximos anos e prevê uma injeção 
de recursos do governo veiculada 
à agricultura, o que deve estimular  
a economia.

Além disso, o marco regulatório 
da geração de energia deve impul-
sionar os negócios relacionados à 
energia renovável, alavancando cen-
tenas de linhas de crédito. Somente 
em 2021 a Cresol concedeu R$ 119 
milhões em mais de 1400 operações 
para empreendimentos sustentáveis.  
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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
Nesta quarta, as estrelas protegem suas parcerias, inclusive no traba-
lho. Tudo o que puder ser feito com a colaboração de outras pessoas 
ganha destaque, por isso, capriche na cooperação e mostre que sabe 
jogar em equipe. Você pode se destacar em novos contatos, conver-
sas com clientes e coisas que envolvam a participação dos colegas. 

Você pode se importar mais com a aparência: aproveite as vibes boas 
para cuidar melhor do seu corpo, caprichar no visual e causar boa 
impressão em qualquer lugar. Cobranças podem trazer problemas 
para a relação com o mozão, portanto, tente relevar algumas coisas. 
Há chance de se dar bem na paquera.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Você começa o dia esbanjando energia! Tudo graças à Lua, que entrou 
em seu signo nesta madrugada e promete destacar seus pontos fortes. 
Agir como se estivesse pisando em ovos não é algo característico seu, 
mas faça um esforço para adaptar seus sonhos à realidade, beleza?

Nesta quarta, a Lua segue infernizando seu astral e talvez não tenha 
tanto pique para correr de um lado pro outro ou se envolver em mil 
projetos ao mesmo tempo. Em compensação, sua intuição fica pra 
lá de afiada e você pode identificar boas oportunidades. Confie em 
seus instintos.

Hoje, as estrelas garantem um astral descontraído, especialmente na 
companhia dos amigos. Mas, primeiro, é preciso concentrar a atenção 
no serviço, valeu?! Tá sonhando com um love? Espalhe a notícia entre 
os amigos e preste atenção em qualquer um que conhecer através 
da turma.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu lado comunicativo fica mais evidente com a entrada da Lua em 
Virgem nesta madrugada. O astral será perfeito para ampliar seus 
contatos profissionais e se arriscar um pouco mais para conquistar 
clientes, por exemplo. Aproveite para expressar suas ideias, se des-
tacar em reunião e investir no diálogo, pois a troca de informações 
vai ser importante.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Se depender da Lua, alguém da família pode oferecer ajuda e apoio se 
estiver precisando, e vice-versa. É um bom momento para se dedicar 
mais às tarefas que podem ser feitas em casa, seja para dar uma 
mãozinha para os parentes ou para mergulhar no serviço em paz.

Touro 21/04 a 20/05
Esta quarta tem tudo para ser descontraída graças à entrada da Lua 
em seu paraíso astral, Touro! Com a sorte soprando para o seu lado, 
pode se dar bem em jogo, sorteio, aposta... Faça uma fezinha! A dois, 
aproveite para cobrir o mozão de atenção e carinho.

Com a entrada da Lua em Virgem nessa madrugada, você começa o 
dia com mais disposição para fazer mudanças. Se a grana anda curta, 
preste atenção em uma oportunidade de descolar um trampo temporá-
rio. Sua intuição se destaca e pode ajudar a driblar alguns imprevistos 
pelo caminho, mas tudo indica que as surpresas serão positivas.

Você começa o dia com um astral mais descontraído, e talvez tenha 
que fazer um esforço extra para manter a atenção focada no trabalho. 
Mas é um bom momento para investir em um curso ou outra maneira 
de adquirir conhecimento e ampliar seus horizontes! Planos para uma 
viagem ou contato com gente que está longe também será bem-vindo.

Tudo indica que você pode encher o bolso hoje! Com a Lua firme e 
forte em sua Casa da Fortuna, o apego aos bens materiais se destaca, 
e isso pode dar um empurrão e tanto para você correr atrás do que 
quer! Talvez a paquera ande meio sem graça, mas vale a pena dar 
uma olhada ao redor.

A Lua entra em Virgem nessa madrugada, sinal de que boa parte da 
sua atenção deve se voltar para o trabalho logo cedo. Aproveite para 
dar aquele gás para cuidar de algumas tarefas que ficaram faltando. 
Apesar do desejo de deixar a solidão bem longe, a paquera não traz 
muitas novidades nem anuncia surpresas interessantes.

Solução
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VOBG
REFINARIA
BISNETOM

CCESTA
PULARSOAR

LAACPA
HOSPEDAGEM

PENALTE
ELRITMO

CASARCOAR
AEREGA
DONOAID

TOCADISCO
SALASOR

Indústria
de transfor-
mação do
petróleo

Transporte
de Aladim
(Lit. inf.)

Filho do
neto ou 
da neta

Parte do 
paletó onde
se coloca
o cravo

Utensílio
que ajuda
a recolher

o lixo

Estou
(bras.
pop.)

Aquele que
discursa
em ceri-
mônias

Giovanna
Antonelli,

atriz 

Aparelho
substituído

pelo CD
player

O cômodo
das visitas

(pl.)

Significa
"agente",

em
"agressor"

Band-(?):
curativo
Sílaba 

de "iscas"

Caminhão e carreta
Conso-

antes de
"fase"

Antiga
civilização

andina

Chapéu
com pala
(?) logo:

despedida

"Andar" co-
mo os sapos 

Ali
adiante

(?) coisa:
isto

Detector
de aviões

Antônimo de
"divorciar" 

Criança, no
Candomblé

Vazia; 
sem miolo

Filtrar 
(o café) 

(?)-gigante,
brinquedo

Cadência
musical
Relativo
aos rins

Mato (?), estado 
do Centro-Oeste
Iodo

(símbolo)
Gostaram
muito de

Edward
Norton,

ator norte- 
americano

Despesa 
com estada
em viagens
Código (?),
conjunto
de leis

Retumbar
(o sino) 

Copo para
licor

Vitamina
da cenoura

Propri-
etário

3/aid — erê. 4/boné — inca. 5/casar.
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O Cascavel entra em campo da 
noite desta quarta-feira (16) em 
uma partida decisiva pela Copa do 
Brasil. A equipe foi até o interior de 
Tocantins, numa viagem de 3.500 
quilômetros, para encarar o Tocan-
tinópolis, pela segunda fase da 
competição. A partida começa às 
20h30, no Estádio Ribeirão, e será 
transmitida gratuitamente pela TV 
Serpente, nas redes sociais do 
clube (Youtube, Facebook e Insta-
gram), de forma simultânea. Quem 
vencer avança para a terceira fase 
e ainda fatura R$ 1,9 milhão pela 
classificação. Em caso de empate, 
a decisão vai aos pênaltis. 

Se passar pelo time de Tocan-
tins, o Cascavel terá um avanço 
histórico na competição. No ano 
passado, a Serpente Aurinegra che-
gou até esta mesma fase, mas foi 
eliminado pelo Avaí, em Santa Cata-
rina.  O lateral-direito Mikael Doka, 
um dos reforços para esta tempo-
rada e que tem feito bons jogos, 
quer fazer história com a camisa 
da Serpente. “No ano passado, 
o clube passou do Figueirense e 
chegou até a segunda fase. Agora, 
vamos com força total para levar o 
Cascavel para a terceira fase pela 
primeira vez”, disse o jogador.

O meia Fabrício Bigode, outro 
jogador que está em seu primeiro 
defendendo com a camisa aurine-
gra, acredita que a semana de via-
gem que o clube enfrenta vai ficar 
marcada. “São coisas que vão mar-
car nossa história aqui. Por isso, 
nós encaramos essa partida com 
uma decisão”, afirmou.

No dia 22 de fevereiro, a Ser-
pente Aurinegra fez a estreia na 
competição, quando recebeu a Ponte 
Preta no Estádio Olímpico Regional. 
Os mais de cinco mil torcedores 

Serpente busca classificação 
inédita Copa do Brasil, hoje

SERPENTE deu o bote e eliminou a Macaca na primeira fase 
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empurraram o time na vitória por 1 
a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro 
Diego Giaretta.  Apesar do jogo desta 
noite ser disputado fora de casa, o 
técnico Tcheco pede novamente o 
apoio da torcida para que o time 
avance à terceira fase e alcance 
este feito histórico. “Contamos muito 
com a energia de vocês torcedores 
para voltarmos com a classificação”, 
disse o treinador. 

MAIS DECISÃO
Depois do compromisso pela 

Copa do Brasil, o Cascavel volta 
às atenções ao Campeonato Para-
naense. No domingo (20), a equipe 
vai até Maringá para fazer o jogo de 
volta pelas quartas de final. A par-
tida, às 18h30 no Estádio Regional 
Willie Davids, com torcida única, 
define também o futuro da equipe 
em 2023. Após perder por 1 a 0 
no jogo de ida, a Serpente precisa 
vencer no tempo normal para levar 

a decisão para os pênaltis. 
 O jogo é de suma importância 

para as duas equipes, porque vai 
definir qual time terá calendário 
“cheio” no ano que vem. Quem avan-
çar às semifinais terá vaga garantida 
no Campeonato Brasileiro da Série D 
e na Copa do Brasil em 2023.

PARANAENSES
O Coritiba e o Azuriz já estão 

classificados para a terceira fase 
da Copa do Brasil e esperam o sor-
teio para conhecerem seus adver-
sários. Operário e Londrina já se 
despediram da competição ainda 
na primeira fase. Já o Athletico-PR 
entra na competição somente na 
fase oitavas de final, em razão de ter 
conquistado a Copa Sul-Americana 
em 2021. O título garantiu a vaga na 
fase de grupos da Copa Libertadores 
da América deste ano, e também o 
benefício de entrar direto nas oitavas 
da Copa do Brasil. 
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