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Após 5 anos parada, governo
licita obra para ampliar a PIC

O governo do Estado abriu a licitação para contratar a empresa que fará a ampliação da PIC 
(Penitenciária Industrial de Cascavel). A obra, abandonada há cinco anos, terá custo máximo 

de R$ 7 milhões e a contratada deverá concluí-la em 300 dias corridos. l Pág. 12
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Prova 
valiosa
A Stock Car chega a 
Cascavel com ainda 

mais adrenalina. 
A prova deste fim 
de semana será 

a mais valiosa da 
temporada, com o 
máximo de pontos 

em jogo, o que acirra 
a disputa e exige a 

melhor estratégia de 
pilotos e equipes.
l Pág. 15
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Presidente Jair Bolsonaro usou suas 

redes sociais para se manifestar 
sobre a reação negativa frente à 

proposta do governo de financiar 
o Renda Cidadã com recursos de 
precatórios e do Fundeb: “Minha 

crescente popularidade importuna 
adversários e grande parte da 

imprensa, que rotulam qualquer 
ação minha como eleitoreira. Se 
nada faço, sou omisso. Se faço, 

estou pensando em 2022”, postou.
 

Como posso deixar o meu dia melhor
O primeiro caminho para dar ordem ao meu dia seria passar pelos 

rituais. Os rituais religiosos ou não religiosos ordenam a realidade, ativam 
a força, criam o sentido e me dão o sentimento de que eu mesmo vivo em 
vez de ser vivido. Pelos rituais, eu coloco ritmo à minha vida. Levanto, 
faço as minhas coisas, organizo a minha vida, penso meu tempo, faço 
aquilo que devo fazer. Eu decido conscientemente sobre o que fazer e 
como conduzir meu dia. 

É importante dar tempo para pôr ordem na vida. Se a gente consegue 
tomar um tempo, já de manhã, para a oração e a meditação, certamente 
isso dará um toque especial para o dia. 

Eu dou forma ao meu dia na medida em que determino o que vou 
fazer. Eu vou ajudar com o meu ser, com a minha decisão, com o meu 
ritmo a dar forma a esse mundo e enchê-lo de amor. Isso dá prazer à 
própria vida e dá alegria de viver. 

Os antigos diziam que, pelo fato de minha vida ser uma festa cons-
tante, dou a ela uma forma de quadro nos rituais, isso também significa 
que tenho prazer em projetar a minha vida. Por isso, os primeiros cami-
nhos são os rituais, os ritmos que eu vou dando a minha vida. E como eu 
disse, a pessoa que consegue fazer um momento de oração e meditação 
consegue ter o dia muito mais saboroso. 

O segundo caminho é não reprimir as agruras e os problemas 
que temos. Não vê-los como prensa que nos comprime ou nos 
esmaga. É importante ver as dificuldades que aparecem como 
desafios que se colocam para o meu crescimento, assim como o 
esportista vê as dificuldades de uma disputa como um desafio para 
se tornar cada vez melhor, também eu gostaria de experimentar 
realmente o potencial que existe dentro de mim. 

Por isso, não tomar a dificuldade como algo estranho imposto a mim, 
mas percebê-la como minha. Diante dela eu posso crescer, ela pode se 
tornar até uma ajuda importante para mim, para que eu perceba minha 
capacidade de superação. Por isso, diante da minha vida eu posso decidir. 

Nem tudo a gente pode decidir e trocar em todo o momento, como o 
trabalho que a gente vai ter e assim por diante. Mas eu posso decidir como 
vou cumprimentar as pessoas quando as encontro de manhã, com que 
humor entro no escritório, isso é decisão minha e com isso nós podemos 
marcar este mundo e este dia. 

Em tudo o que nos é dado existe sempre, todos os dias, vivências e 
experiências felizes que surpreendem e alegram o coração e assim podem 
se refletir sobre as outras pessoas. Eu posso deixar o meu dia melhor e 
devo dar-me oportunidade para fazer isso.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br
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“Se nada faço, sou 
omisso. Se faço, 
estou pensando 
em 2022”

Sol

Palavras cruzadas
 O desejo de ficar no seu canto continua influen-
ciando o seu signo, Áries, mas você pode usar 
isso a seu favor. Pode ser um bom momento para 
se envolver em tarefas que precisam ser feitas a 
sós no trabalho. Um caso escondido pode movi-
mentar a conquista. 

Você vai sonhar alto e pode identificar boas oportu-
nidades para expandir os seus interesses no traba-
lho. A Lua estará toda paz e amor estimulando seu 
signo a correr atrás de novas oportunidades, mesmo 
que algumas pareçam um pouco arriscadas para o 
seu signo. Uma amizade colorida pode se firmar. 

A carreira segue concentrando a maior parte da 
sua atenção, mas escute seu sexto sentido se 
quiser identificar uma boa oportunidade quando 
ela passar na sua frente. A vida amorosa pede 
mais seriedade e compromisso. Você pode fisgar 
o crush se explorar sua sensualidade.

Agir em equipe ajuda a dar conta das tarefas com 
mais facilidade. Bom momento para fazer um curso 
ou se dedicar mais aos estudos, mesmo que seja 
um curso à distância que encontrou dando sopa na 
internet. Os assuntos amorosos estão protegidos. 

No trabalho, o jeito é encontrar maneiras diferen-
tes e mais eficientes para cuidar das suas tarefas, 
além de manter seu sexto sentido afiado para 
perceber qualquer sinal de mudança. A saúde 
conta com boas energias e você pode se livrar 
de maus hábitos com mais facilidade. O desejo 
esquenta os momentos com o par. 

Se puder contar com a companhia dos colegas ou 
de pessoas próximas em seus projetos, tudo indica 
que eles serão mais produtivos.  Aposte na con-
quista, mesmo que seja apenas virtual por enquanto, 
tem mais chance de se firmar. Com quem ama, há 
sinal de romantismo e muita afinidade.

Cuide do seu corpo, pratique atividades físicas 
e adote hábitos saudáveis. Se precisar de uma 
ajuda extra, mesmo que seja para encontrar um 
novo emprego, por exemplo, conte com o apoio 
da família.  

Tire um tempinho para cuidar da casa e deixar 
tudo do seu jeito, mesmo que seja apenas no 
seu cantinho. Trabalho remoto também recebe 
as melhores vibrações. Se sonha com a casa 
própria, esse é um bom momento para dar o 
primeiro passo nesta direção. 

Com a Lua destacando a sua habilidade para 
se expressar, você pode causar boa impressão 
em colegas ou clientes nesta quarta. Se não der 
para mostrar tudo o que elaborou hoje, anote os 
melhores planos para colocar em prática mais 
tarde. Em encontro virtual com a turma, a paquera 
fica mais animada e pode pintar um novo crush. 

Mantenha segredo sobre os seus planos, especial-
mente se está se preparando para tentar algo novo 
e que pode ser muito lucrativo. Você vai dar mais 
importância ao que possui e saberá valorizar os seus 
bens, mas não se apegue em excesso a coisas. 

O bom aspecto da Lua com Plutão e saturno, ao 
longo do dia, faz com que você cultive sonhos mais 
elevados, seja no trabalho ou na vida pessoal. Apro-
veite o momento para iniciar um curso pela internet. 
Agir com confiança será a melhor maneira de se 
aproximar do crush, mas não exagere nas mensa-
gens para não afugentar o seu alvo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 30 de Setembro são do signo de Libra com a personalidade de Capri-
córnio. São muito responsáveis, mas costumam ser meditativos e um pouco desajustados, 
no seio da própria família ou da terra em que nasceram. Ocupam cargos de honra e digni-
dade. Podem estudar administração, hotelaria, comunicação, propaganda e marketing. Seu 
número principal é o 37, formado de Júpiter e Netuno. Que inclina para estudos e pesquisas 
no campo espiritual e místico. Juntos são igual a 10, número que simplificado dá o 1, do 
Sol, que confere liderança, brilho, sucesso, poder e solidão.

Horóscopo nascido em 30 de setembro
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A quarta começa com ótimas vibrações e você 
pode aproveitar a influência da Lua em seu 
paraíso para fazer contatos, impressionar clientes 
ou se destacar em tarefas que exigem criatividade 
e jogo de cintura. No que depender das estrelas, 
você pode se interessar por um crush novo, que 
conheceu recentemente. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Sol

CRESCENTE
23/9 - 22h56

CHEIA
1º/10 - 18h06

Quarta 30/9/2020

03 07 10 19 29 30 31
concurso: 362

06 19 20 21 38 50

concurso: 2137

concurso: 1543

OPERÁRIO/MS

concurso: 2113

09 14 20 25 26 33 35 
36 49 50 55 58 59 66 

71 75 76 87 94 99

15 29 30 32 45 48

14 17 26 34 38 49 80

MAIO

03 07 17 20 48 50
concurso: 2303

concurso: 5378

12 19 52 64 72

concurso: 5499

25.975
05.243
45.818
17.008
70.519

MINGUANTE
9/10 - 21h41

NOVA
16/10- 16h32

03 05 06 10 11 13 16 17 
18 19 20 21 22 24 25

Paranaguá
max 28
min 17

Maringá
max 38
min 25

Cascavel
max 35
min 20

Foz do Iguaçu
max 36
min 20

Londrina
max 38 
min 21

Curitiba
max 32
min 14

PREVISÃO DO TEMPO

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 1º/10/2020

Nublado
Sexta 2/10/2020

concurso: 2044

Solução

BANCO 12

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

TGT
PENSATIVO

MOERNEM
PCOVIL

PEDRACHE
RAEBIAL

PORTEPAGO
SOTNUS
VOSRESTA

LELEMERA
BROTOSDV

DRRDAI
DEMOLIRD

SSABADO

Salsa e
cebolinha

Parte mais
dura da
madeira

Princi-
piante;
novato

Concen-
trado;

reflexivo

Peças que
formam a
corrente

Vitamina
que

fortalece 
os dentes

Marca
de plural
(Gram.)

Colorido; matiz
Ala que é destaque

em desfile de escolas
de samba

Chuva
muito fina

Confi-
dencial

Orelha, 
em inglês
Anestésico

líquido

Sem
roupas (pl.)
Mensagem
via celular

O sétimo
dia

O oposto
de "azar"

Comum
(fem.)

(?) maríti-
ma: a praia

Fica 
como
sobra

505, em
romanos
Doutora
(abrev.)

"E (?)?",
música de
Guilherme
e Santiago

Reduzir
a pó 

Projétil do
estilingue

Ctrl+(?), 
atalho para
imprimir,
no Word

Que deseja
ardente-
mente

Também
não

A letra da
vitória

Conso-
ante repe-

tida em
"mamão"

Botões 
de flores
Derrubar
(o prédio)

Sílaba de
"chefe"

Pedro (?), 
apresentador

Abrigo de 
malfeito-
res (fig.)
Ofertar

Serviço dos
Correios pa-
ra remessa
de produtos
A 2a pessoa

do plural
Maluco
(gíria)

Trecho
musical

com uma
só voz

3/ear — sms. 5/pedra. 7/demolir. 9/pensativo — porte pago.
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M A R I D O S
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T G V E N D A R

M E I A I D A D E
D I R E T O S

S A R A R A T A

Utilidade 
do estrume

na agri-
cultura

Animado
por bom

êxito 
conseguido

O pedido
da pessoa
insaciável

Período 
de seca

(?) Olivei-
ra: , atriz 
de "Topís-
sima" (TV)

Orlando
Teruz,
pintor

História
fabulosa

dos
deuses

(?)
Zeppelin,

banda
de rock

 Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

O homem
casado

Entidade
nacional

dos advo-
gados

Canto;
esquina

(?) e crua:
a verdade

sem
rodeios

Conso-
antes de
"toga"

Período
entre a

vida adulta
e a velhice

Os voos
sem

escalas

Mulato de 
cabelos
claros

Técnica de
meditação
Band-(?):
curativo

Onde vivem 
Emília, Narizinho e
Pedrinho (Lit. inf.)
Título nobre inglês

A vogal
do pingo

Logaritmo
(símbolo)

Idem
(abrev.)
Aflição; 

sofrimento

Inverte a
posição 
Ar, em
inglês

Está
(red.) 

Presa com
cordão

Reputação
Tapar os

olhos com
faixa 

Urrada;
bramida

Divindade
suprema
Certas

pessoas

Equivale
a "tu" 

Manha de
criança

Fazer
injúria a
alguém

3/aid — air — led — sir. 4/ioga. 9/cristiana — mitologia.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Apesar do parecer da 
Procuradoria-Geral do Muni-
cípio alertar que a proposta 
é inconstitucional e que vai 
causar conflito com legis-
lação nacional, a Câmara 
de Vereadores decidiu pro-
mulgar por conta a lei que 
cria o homeschooling em 
Cascavel. A medida visa 
dar suporte às famílias que 
não querem que seus filhos 
vão à escola e preferem que 
sejam ensinados em casa. 
A lei foi publicada nessa 
terça-feira, sem nenhum 
alarde pela Câmara.

O prefeito Leonaldo 
Paranhos tinha até a 
metade do mês para san-
cionar ou vetar o projeto, 
mas não o fez, permitindo 
à Câmara que tomasse 
para si a iniciativa.

Além de confrontar 
a legislação nacional, a 
medida causa impacto 
direto nos cofres munici-
pais. Isso porque a pro-
posta prevê que a Secreta-
ria Municipal de Educação 
regulamente a prática, a 
qual exigirá uma estrutura 
específica para acompa-
nhamento das aulas minis-
tradas em casa. Em nota, 
a secretaria informou que 
não tem previsão orçamen-
tária nem pessoal, “fatores 
necessários para colocar 
em prática a regulamenta-
ção do homeschooling em 
Cascavel, pois seria neces-
sária a criação de um setor 
específico para acompa-
nhar as famílias que optas-
sem por tal prática”. 

A secretaria observa 
ainda que, mesmo pro-
mulgada pela Câmara de 
Vereadores, a lei é passível 

de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, já 
que o Município não tem 
competência para legislar 
sobre diretrizes educacio-
nais não regulamentadas 
na esfera federal, que é o 
caso do homeschooling. 
Isso porque, embora seja 
praticada em outros paí-
ses, no Brasil, não ir para 
a escola é crime.

Na prática, o que a lei 
pretende é dar aos pais 
ou aos responsáveis 
legais dos estudantes 
autorização para ensi-
ná-los em casa, sem a 
obrigatoriedade de matricu-
lá-los em uma escola. 

O procurador-geral do 
Município, Luciano Braga 
Côr tes, recomendou ao 
prefeito o veto à medida. 
Ele cita o ar tigo 208 da 
Constituição, que prevê 
como um dever dos pais 
mandar os filhos para a 
escola, enquanto o ECA 
(Estatuto da Criança e do 
Adolescente) estabelece 
sanções aos responsá-
veis de menores que não 
estejam matriculados e 
não frequentem as aulas. 
“Entendo que há clara-
mente uma inconstitucio-
nalidade em a Câmara pro-
por um projeto desses no 
Município sem que tenha-
mos uma diretriz federal”, 
disse o procurador.

Embora ainda não 
tenha se posicionado 
oficialmente, o Ministé-
rio Público também deve 
reagir, já que o promotor 
Luciano Machado já havia 
se posicionado sobre a 
inconstitucionalidade da 
lei municipal.

Horário eleitoral
O horário eleitoral gratuito 
começa na sexta-feira da 
próxima semana, dia 9 de 
outubro. Nesta sexta, o 
TRE-PR define o sorteio 
dos horários entre os 
candidatos. Neste ano, 
apenas os candidatos 
a prefeito falarão nos 
horários fixos. Os 
postulantes à Câmara terão 
as inserções em horários 
alternados ao longo da 
programação das TVs e das 
rádios abertas.

Milionários I
Três dos quatro candidatos 
a prefeito de Cascavel têm 
patrimônio milionário, 
conforme divulgaram à 
Justiça Eleitoral. O mais 
abonado é o deputado 
Evandro Roman (Patriota), 
com R$ 1,851 milhão em 
bens e capital. Chama a 
atenção é que, além dos 
R$ 80.223 espalhados em 
várias contas bancárias, ele 
informou ter R$ 325 mil 
em “Dinheiro em espécie 
- moeda nacional”. Eita 
colchão fundo!

Milionários II
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) vem em 
segundo, com R$ 1,763 

Ferido, mas não nocauteado
O prefeito Leonaldo Paranhos ainda exibe marcas do 

acidente doméstico ocorrido no fim de semana, que lhe 
exigiu atendimento médico. Ao sofrer uma queda, machucou 

o nariz e a boca. Mesmo de curativo, o homem não para. 
Só deu uma trégua (por razões óbvias) às gravações de 
campanha, inclusive entrevistas à imprensa, mas tem 

prestado expediente na prefeitura.
  

Sabatina
A Amic inicia nesta quarta a sabatina dos postulantes 

à Prefeitura de Cascavel. Hoje, por sorteio, serão 
ouvidas as propostas do candidato petista, Paulo Porto. 

A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelo 
Facebook dos Jornais O Paraná/HojeNews e pelas redes 

sociais da Amic, a partir das 19h30.

milhão. No caso dele, o que 
chama a atenção é a falta 
de grana no banco. Pela 
prestação de contas, ele 
tinha apenas R$ 168,16 em 
contas bancárias. Informou 
ainda três fundos de 
investimentos, que somam 
pouco mais de R$ 24 mil.

Milionários III
O terceiro milionário é Juarez 
Berté (DEM). Dos 1,323 milhão 
em bens e capital, tinha 
R$ 0,09 na conta corrente. 
Informou dois fundos de 
investimentos, um de R$ 64,9 
mil e outro de R$ 31,2 mil.

Bem de vice
Seis dos oito candidatos a 
vice têm mais patrimônio 
que os respectivos pares a 
prefeito. Além do destaque de 
Renato Silva, vice de Paranhos, 
com seus R$ 17 milhões, 
mais três são milionários: 
Samanta Sitnik (Pacheco), 
com R$ 6,685 milhões, Léo 
Mion (Inês de Paula), com R$ 
2,112 milhões, e Margarete 
Rozatti (Paulo Porto), com 2 
milhões. Mais “modestos”, 
os vices Samoel Mattos (R$ 
755 mil) e Jorge Jeronymo 
(R$ 143 mil) também batem 
seus cabeças de chapa, Carlos 
Moraes e Major Arsênio, 
respectivamente.

Homeschooling é promulgado,
mas Educação diz que não há
dinheiro para pôr em prática
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 Cascavel lança nesta quinta 
(1º) mais uma edição do Outubro 
Rosa, idealizado e organizado pelo 
Cascavel Rosa, uma associação 
sem fins lucrativos que tem como 
missão a luta contra o câncer. O 
trabalho é voluntário e visa incenti-
var o diagnóstico precoce de todos 
os tipos de câncer na mulher, prin-
cipalmente o de mama. 

Neste ano, a entidade preparou 
uma programação diferente, que 
inclui palestras on-line e venda de 
máscaras para prevenção à covid-19.

A campanha será lançada 
com o já tradicional rapel que 
estende a bandeira do Cascavel 
Rosa no prédio do Hotel Copas 
Verdes, no Centro da cidade. 

Outubro Rosa terá palestras
on-line e venda de máscaras

Camisetas, lenços e máscaras
Para angariar recursos, o Cascavel Rosa implantou com sucesso a venda de cami-
setas com a marca, a maioria em tons rosa. Neste ano, também serão vendidos 
lenços e máscaras faciais, que custam R$ 7.  Além de investir na manutenção da 
associação, parte do lucro é doada para entidades filantrópicas, especialmente 

aquelas que combatem o câncer. Em anos anteriores, Uopeccan, a Casa da Dona 
Vani e o Hotel Santa Ana, que recebe pacientes e familiares de doentes, e o 

Núcleo dos Ostomizados foram beneficiados.
A presidente da Associação Cascavel Rosa, Maria Arnete Kaefer, reforça a impor-

tância da participação da comunidade: “Queremos que as pessoas abracem a 
causa, nos ajudem nessa luta, seja comprando os produtos, ou divulgando e 

conversando sobre o assunto. É importante que as mulheres não deixem de fazer 
os exames preventivos, especialmente a mamografia”. 

A ação será comandada pela 
equipe do Alpha 7 Adventure.

Hospitais parceiros vão dis-
ponibilizar exames gratuitos de 
mamografia para as mulheres, e 
a Uopeccan pretende aumentar o 

número de atendimentos neste 
mês. Até a Stock Car vai lembrar 
a impor tância da ação. A etapa 
deste fim de semana em Casca-
vel terá a linha de chegada preta 
e branca substituída pelo rosa. 
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5%

95%

SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Servidores com 
exames positivos

Servidores com 
exames negativos

Total de servidores testados ................................2.232
Total de servidores com exames positivos ............111
Total de servidores com exames negativos ...........2.121

5% dos servidores da Educação 
testam positivo para covid-19
Exatos 4,97% dos servidores da 

Secretaria de Educação de Cascavel 
que fizeram teste rápido para covid-19 
tiveram resultado positivo. Dos 2.232 
servidores que foram testados, 111 
foram (ou estão) infectados pelo novo 
coronavírus. Todos eles estão em iso-
lamento e farão novo exame para con-
firmar se estão com o vírus ativo, ou 
se já se curaram.

O resultado da testagem foi 
divulgado na tarde desta terça-feira 
(29) pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Cascavel. Esse número 
pode ser maior, já que quase 
metade não quis fazer o teste. A 
expectativa inicial era de que cerca 
de 4 mil servidores da Educação 
fizessem a coleta do exame. Não 
foi divulgada a razão da recusa.

A testagem em massa era uma 
estratégia para fornecer subsídios 
à Secretaria de Educação sobre 
o planejamento para a volta das 
aulas presenciais da rede munici-
pal. O Município não divulgou ava-
liação sobre os números.

Segundo a Secretaria de Comu-
nicação, esses testes são os for-
necidos pelo Ministério da Saúde.

Mais testes
Ontem os servidores da Secretaria de Assistência Social de 

Cascavel começaram a ser testados para covid-19 em algumas 
unidades de saúde. A previsão é aplicar 540 testes ao todo, em 

três etapas. Os servidores foram agendados de dois em dois para 
evitar aglomerações.
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Termina hoje prazo para declarar ITR
 O prazo para apresentação do 

DITR (Declaração do Imposto Ter-
ritorial Rural) chegou ao fim. Os 
produtores rurais que quiserem 
regularizar suas áreas têm só até 
esta quarta-feira (30) para pagar o 
imposto sem multas. 

O DITR é um tributo federal 
cobrado anualmente das proprie-
dades rurais. Neste ano, o proce-
dimento obrigatório deve ser feito 
de forma digital, por meio de um 
programa específico de computa-
dor desenvolvido pela Receita Fede-
ral. O Sindicato Rural de Cascavel 
presta esse serviço ao produtor 
rural, associado ou não.

O procedimento de declaração 
do ITR é obrigatório para pessoas 
físicas e/ou jurídicas. No caso das 
físicas, estão incluídos na obrigato-
riedade proprietários, condôminos 
e copossuidores. Já as jurídicas 
são aquelas que detêm a posse 
ou a propriedade do imóvel rural 
(empresas constituídas). Há uma 
série de especificações dentro 
dessa obrigatoriedade para cada 
categoria. Os documentos neces-
sários são a matrícula da área 
atualizada, os pessoais e o DITR 
do ano anterior.

ISENTOS
São isentos da declaração 

quem possui 30 hectares, se loca-
lizado em qualquer outro municí-
pio, desde que o seu proprietário 
a explore só ou com sua família, e 
não possua outro imóvel; os imó-
veis rurais da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municí-
pios; os imóveis rurais de autar-
quias e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, 
desde que vinculados às suas 
finalidades essenciais ou às 
delas decorrentes; os imóveis 
rurais de instituições de educa-
ção e de assistência social, sem 
fins lucrativos, relacionados às 
suas finalidades essenciais; 
imóvel rural compreendido em pro-
grama oficial de reforma agrária, 
caracterizado pelas autoridades 
competentes como assentamento.

“Para as áreas não tributáveis, 
é prudente ao produtor apresen-
tar ao Ibama a ADA [Ato Declara-
tório Ambiental] para não pagar 
imposto referente à reserva legal. 

Para quem já fez a ADA, está tudo 
certo. Para quem não fez, recomen-
damos que faça para evitar proble-
mas futuros. Também lembramos 
que é necessário apresentação 
do número do recibo do CAR 
[Cadastro Ambiental Rural] na 
hora de fazer a declaração”, 
afirmou Eurico Sperotto, res-
ponsável pelo setor fundiário 
do Sindicato Rural de Cascavel.

Além disso, ele lembrou que o 
prazo para atualizar o CCIR exer-
cício de 2020 também inicia dia 
17. O CCIR é fornecido pelo Incra 
e comprova o cadastro do imó-
vel rural no Sistema Nacional 
de Cadastro Rural, sistema do 
governo federal de responsabili-
dade do Incra que reúne informa-
ções cadastrais de imóveis rurais 
em todo o território brasileiro. O 
documento é indispensável aos 
produtores para financiamentos e 
venda da área. O Sindicato Rural 
de Cascavel presta esse serviço.

Atraso terá multa
O proprietário rural que declarar o ITR fora do prazo pagará 

multa de 1% ao mês, calculada sobre o imposto devido e con-
siderando uma parcela mínima de R$ 50. O pagamento será 

feito em até quatro parcelas, mas, se o valor devido for menor 
que R$ 100, a quitação é por cota única.
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 Os voos no Aeroporto Municipal 
de Cascavel haviam sido suspen-
sos em março devido à pandemia 
do novo coronavírus e estão sendo 
retomados aos poucos. Atual-
mente, duas companhias aéreas 
operam na cidade e o movimento 
de passageiros mais que dobrou 
em três meses. 

De 1º de julho até a última 
segunda-feira (28), 10.234 pes-
soas embarcaram e/ou desembar-
caram em Cascavel.

As atividades da GOL foram 
retomados no dia 2 de julho, com  
voos três vezes por semana para 
Guarulhos. Naquele mês, houve 
2.165 embarques/desembarques 
em Cascavel, representando uma 
média de 135 passageiros por 
dia de voo.

Em agosto, o número subiu para 
3.205 e a média diária de embar-
que/desembarque passou para 185.

A Azul voltou a atender a 
cidade no dia 14 de setembro, 
com um voo diário de segunda 
a sexta, ligando Cascavel ao 

Número de passageiros dobra
em três meses após pandemia

Aeropor to Internacional de Vira-
copos, em Campinas.

Com esse incremento, de 
1º de setembro até segunda, 
4.864 passageiros das duas 
empresas embarcaram/desem-
barcaram em Cascavel, média 
diária de 173 pessoas.

De acordo com a Transitar 
(Autarquia de Mobilidade, Trânsito 
e Cidadania), a partir desta quinta-
-feira (1º) a Gol volta a operar todos 
os dias na cidade.

Existe também previsão de 
ser realizada uma experiência de 
voos de Cascavel a Curitiba em 
novembro, mas ainda sem defi-
nição de horários. 

Contra a dengue
O novo boletim epidemiológico da dengue ciclo 2020/2021 divulgado nessa ter-
ça-feira (29) revela que Cascavel já registrou 32 casos positivos da doença desde 

26 de julho.  Ao todo, o Município contabilizou 302 notificações, sendo 201 casos 
descartados e 69 aguardando exame. Nenhum óbito foi registrado. 

O Bairro Neva é o que mais tem casos, com quatro pessoas que foram contami-
nadas pelo mosquito Aedes aegypti. Depois aparecem Brazmadeira, Morumbi, 
Universitário, Periollo, XIV de Novembro, o Loteamento Riviera e o Distrito de 

Juvinópolis com dois casos cada um.

 SECOM 

MAIS de 10,2 mil pessoas passaram pelo Aeroporto de Cascavel desde a retomada dos voos
MOVIMENTO NO 

AEROPORTO DE CASCAVEL 

JULHO 
2.165 passageiros embarques/
          desembarques
Média diária: 135 passageiros 

AGOSTO 
3.205 embarques/desembarques
Média diária: 185 passageiros 

SETEMBRO (ATÉ DIA 28)
4.864 embarques/desembarques
Média diária: 173 passageiros
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 Prepare-se para muito calor 
nos próximos dias. Os meteoro-
logistas alertam que todo o País 
será atingido por uma onda de altas 
temperaturas nesta semana. Em 
Cascavel, segundo o Inmet, a tem-
peratura nesta quarta (30) chega a 
41ºC e pode ficar pior: a previsão 
para amanhã é de 42ºC.

O Simepar é mais “bonzinho” e 
prevê máximas de 36ºC para Cas-
cavel nos próximos dois dias.

A previsão do Instituto MetSul 
Meteorologia e do Climatempo é de 
que sejam quebrados recordes de 

calor em algumas cidades do Brasil 
e que as marcas estejam entre as 
mais altas já registradas nos últi-
mos dez anos, chegando a 45ºC 
em algumas regiões.

EMERGÊNCIA!
Mas se o calor extremo já inco-

moda, a secura do ar preocupa e 
representa um grave risco. Para os 
próximos dias, a previsão mínima 
da umidade relativa do ar para 
Cascavel é de 10%, índice conside-
rado pela Organização Mundial da 
Saúde como estado de emergência 

(inferior aos 12%).
O chefe do 8º distrito do Inmet 

(Instituto Nacional de Meteorolo-
gia), Gil Schreiner Russo, explica 
que o motivo desses dias “infer-
nais” é uma bolha de ar quente 
gigante que está sobre o Estado e 
que deve permanecer pelo menos 
até o fim de semana. 

Segundo o meteorologista, 
quando a chuva vier - ainda sem 
previsão -, devem ser apenas 
pancadas isoladas e cur tas, cau-
sando ventos for tes e granizo na 
região oeste.

Cascavel “infernal” nesta semana

Riscos à saúde
Um calor nesse nível, a estiagem prolongada e a baixa umidade relativa do ar 
representam sérios riscos à saúde como desidratação, exaustão e insolação. O 

risco é maior para idosos e pessoas que sofrem de doenças crônicas. Em alguns 
casos, os quadros causam insuficiência cerebral, renal e danos à pele podendo 

até matar, por isso os médicos recomendam evitar o consumo de cafeína e 
álcool porque são diuréticos. É preciso ingerir bastante água, sucos naturais e 

procurar atendimento médico se estiver apresentando sintomas como náuseas, 
tonturas ou fraqueza ou febre de 40ºC.

 Os animais que estão em cati-
veiro também exigem atenção dos 
veterinários em dias de calorão. 
No Zoológico Municipal de Cas-
cavel, os cuidados neste período, 
incluindo a adaptação dos recintos, 
já fazem faz parte do planejamento 
de trabalho, segundo o médico-ve-
terinário e gerente de vida silvestre 
Rodrigo Neca Ribeiro. 

“Essa preocupação com o clima 
mais quente faz parte do nosso cro-
nograma e, quando é necessário, 
como no caso das previsões de 

muito calor para os próximos dias, 
o cuidado é intensificado. Alguns 
recintos possuem tanques com 
água para os animais se refresca-
rem, têm área de escape, sombra, 
fontes e água fresca”, explica.

O cardápio também fica mais 
fresquinho e variado: “A alimenta-
ção de todos os animais é adap-
tado com comidas mais leves, 
frescas. Produzimos picolés de 
frutas, oferecemos carnes conge-
ladas para os grandes felinos”, 
conta o veterinário.  

Cuidados com 
os animais

Os pets sentem bastante as altas 
temperaturas. A veterinária 

Marjorie Maronezi alerta que os 
passeios com os animais de esti-
mação ocorram antes das 10h ou 
depois das 16h. “Os pelos escuros 
atraem mais calor, por isso a tosa 
é indicada. Outro cuidado impor-
tante é com o chão muito quente, 

que pode queimar as patas dos 
animais sem você perceber”.

Banhos gelados para refrescar o 
bichinho após a caminhada devem 

ser evitados para não causar 
choque térmico. “Eles podem ser 
refrescados com uma bacia cheia 
de água. Coloque o pet dentro e 
use as mãos para espalhar algu-

mas gotinhas nos pelos. Funciona 
muito bem, inclusive com os gatos, 
que normalmente não são muito 

adeptos a banhos frios”. 

Picolés para os animais do Zoo 

FONTE: INMET
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É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.f e i t o n o p a r a n a . p r. g o v. b ra c e s s e

COMPRE 
O QUE É 
DAQUI.

VOCÊ 
COMPRA 

E TODO O 
ESTADO SAI 

GANHANDO.
Movimenta 
a economia.

Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
fortalecem.

Mais pessoas  
têm renda.

Ecocataratas inicia trabalhos
preliminares no Trevo Cataratas

A Ecocataratas, concessioná-
ria que administra a BR-277 entre 
Guarapuava e Foz do Iguaçu, iniciou 
os trabalhos preliminares referente 
a obra do trevo Cataratas - Alsir 
Pelissaro, no entroncamento das 
BRs 369, 467 e 277, em Cascavel.

A primeira fase do projeto exe-
cutivo foi iniciada com realocação 
de algumas interferências (postes 
e placas), além da implantação da 
sinalização vertical que tem como 
objetivo orientar o tráfego de veícu-
los, quando os trabalhos de maior 
impacto tiverem início. 

O avanço nos trabalhos está 
previsto para outubro e necessita 
da aprovação final do projeto, que 
passou por revisão devido a alte-
rações solicitadas pelo DER-PR 

(Departamento de Estradas de Roda-
gem), além da evolução nas desa-
propriações de áreas que estão sob 
responsabilidade do DER/PR. 

Após essas etapas, a Ecocata-
ratas providenciará a mobilização 
dos recursos necessários para o 
andamento dos serviços.

A expectativa em torno da obra 
foi aumentada no início de agosto, 
quando, no dia 10, o governador 
Ratinho Junior veio a Cascavel para 
assinar a ordem de serviço, garan-
tindo início imediato dos trabalhos.

A readequação do trevo, uma 
demanda de quatro décadas da 
região, será arcada com recursos 
previstos no acordo de leniência 
firmado entre o Ministério Público 
Federal e a concessionária, que 

admitiu pagamento de propina para 
majoração de tarifas e exclusão 
de obras contratuais. Dos R$ 130 
milhões a serem aplicados em 
obras, cerca de R$ 82 milhões irão 
para o trevo.

A PRIMEIRA fase do projeto executivo foi iniciada 
com realocação de interferências (postes e placas)

 DIVULGAÇÃO
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 Por meio dos sonhos, o subconsciente con-
segue chamar a atenção para detalhes do dia 
a dia que passam despercebidos, tanto pela 
correria quanto pela desatenção. Além disso, 
os sonhos nos mandam alertas e sinais do que 
pode estar por acontecer para, assim, preparar 
o terreno para o que vier pela frente.

Sonhar com amigo costuma ser um sonho 
bem comum e carregado de boas energias, 
afinal, os amigos são pessoas muito próximas, 
com as quais são compartilhados detalhes da 
vida, sonhos, esperanças e preocupações. 
Um amigo é alguém com quem se tem um 
vínculo muito forte de confiança, respeito e 
companheirismo. 

Sonhar com amigos costuma ter uma conota-
ção bem positiva e alegre, podendo simbolizar o 
forte vínculo entre você e essa pessoa querida. 
Esse sonho pode ser, também, um presságio de 
notícias muito bem-vindas. 

Uma das interpretações possíveis é que, se 
você estiver reunida com vários amigos em seu 
sonho, isso pode indicar algumas características 
suas que tem sido deixadas de lado, mas que 
precisam ser retomadas.Diferentes significados 
de sonhar com amigo.
 

Sonhar com amigo

l Sonhar com amiga grávida: sonhar com gravidez 
não significa necessariamente a chegada de um bebê. 
A mensagem trazida por esse sonho é a de mudança: 
sonhar com amiga grávida indica que você está pas-
sando por um processo de evolução, de amadure-
cimento, deixando quem você era no passado e se 
transformando em uma nova pessoa, mais próxima de 
quem você realmente é. Por outro lado, sonhar com 
amiga grávida pode ser um símbolo da amizade e do 
vínculo forte entre vocês duas. 

 l Sonhar com morte de amigo: apesar de ser 
bem desagradável, sonhar com um amigo morrendo 
traz uma mensagem bem importante: há algo nesta 
amizade que não está em harmonia. É preciso refle-
tir sobre esse relacionamento, identificar a causa do 
desequilíbrio e resolvê-la quanto antes para que a 
amizade não acabe. Sonhar com a morte de um amigo 
também pode simbolizar a morte de medos e crenças 
internalizadas em você, ou até mesmo características 
de sua personalidade.
Outra possibilidade de interpretação para sonhar com 
morte de amigo indica que uma situação inesperada 
pode mudar a sua vida por completo, por isso, esteja 
preparada para mudanças repentinas.
Se você sonhou com um amigo que já faleceu, também 
pode ser um sinal de que há algo de errado em alguma 

área de sua vida que precisa de atenção e ajuste. 
Geralmente, as características mais marcantes desse 
amigo são aquelas que estão sendo esquecidas ou 
mal trabalhadas por você. 

l Sonhar que está beijando um amigo: sonhar que 
está beijando um amigo nem sempre significa que você 
tem sentimentos românticos por ele: pode simbolizar, 
simplesmente, a admiração, o carinho e o respeito que 
você tem por essa pessoa.
No entanto, quando o beijo é dado na boca, pode 
simbolizar uma atração maior do que o imaginado, até 
mesmo o desejo de ter algo mais do que apenas uma 
amizade. O significado mais comum de sonhar que 
está beijando um amigo está relacionado ao senti-
mento de solidão que você pode estar sentindo em 
sua vida. Esse sonho pode indicar que você sente falta 
de estar conectada a alguém, não apenas de forma 
romântica.
Sonhar com amigo geralmente tem um significado bem 
positivo. No entanto, a mensagem trazida por esse 
sonho pode variar de acordo com os detalhes: por isso, 
é essencial recordar de detalhes do sonho. Para tal 
você pode escrever o sonho assim que acordar isso irá 
ajudar a lembrar. 

Fonte: Astrocentro  
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você terá grande prazer em ser útil e que a sua influência 
possa ser sentida de maneira produtiva. Você vai sentir que 
as coisas se dispõem de seus recursos. Isso faz com que 
você se estresse. Diminua o ritmo.

Aquário 21/01 a 19/02
Sua crença em suas próprias ideias faz com que você seja tei-
moso, mas no caminho certo! Isto o levará a algumas discussões 
interessantes. Os comentários que você está empreendendo são 
um sinal positivo, mas isso cansa mais do que você imagina.

Peixes 20/02 a 20/03
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.

Você está insistente, mas, ao mesmo tempo, flexível e tem 
uma maneira de persuadir, reunindo e motivando aqueles que 
o rodeiam. Apesar de passar a sensação de fadiga, você está 
em boa forma hoje. A água é um bom meio para recarregar 
suas baterias.

Você se sente pronto para corrigir a situação, tirar as con-
clusões certas e começar de novo. Problemas nos rins vão 
afetar a sua saúde, então beber mais líquidos seria uma boa 
ideia. Você precisa se livrar do supérfluo em todos os níveis.

Haverá muita agitação em torno de você, tome cuidado para 
não se dispersar também! Existe um equilíbrio entre os seus 
sonhos e a realidade. Há um bom equilíbrio geral, você só 
precisa praticar um pouco de esporte.

Você conseguirá finalizar um projeto financeiro relativo a uma 
compra importante. Uma renovação de energia reforçará sua 
energia essencial. Você se sentirá mais forte e, acima de tudo, 
mas inclinado a se comprometer com coisas importantes.

Precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso antes de se sentir 
completamente saturado. Uma sensação de bem-estar interior 
permite-lhe colocar muitas boas ideias em perspectiva e a 
atmosfera calma lhe dará força.

Será um bom dia para estreitar os laços de amizade. É hora 
de organizar uma reunião com os amigos! Você quer fazer 
algo que gosta e isso é exatamente o que você precisa para 
recuperar energias.

O clima é construtivo e gratificante no que diz respeito às 
relações pessoais e a sorte vai permitir que você faça novos 
contatos.Não precisa olhar longe para encontrar as razões 
para o seu cansaço.

Você poderá contar com o seu senso de harmonia para 
resolver suas relações com os amigos. Hoje é um dia para 
entorses de todos os tipos, então seja cuidadoso quando 
for se mover.

Se tiver que trabalhar hoje, vai achar difícil manter a concen-
tração, os diálogos dominam. Seus impulsos o impedem de 
seguir seu ritmo e isso é desgastante. Tirar um dia de folga 
seria oportuno.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
30 
01 
05 
27

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Policiais civis da Denarc (Divi-
são Estadual e Narcóticos) de 
Cascavel e da Delegacia de 
Polícia de Catanduvas apreen-
deram nessa terça-feira (29) 
um carregamento de cigarros 
contrabandeados na cidade de 
Campo Bonito. A ação ocorreu 
no âmbito da Operação Hórus. 

Após informações repassadas 
pelos operadores da Operação 
Hórus que o carregamento ilícito 
estava sendo realizado por estra-
das vicinais da região oeste, os 
policiais se posicionaram em pon-
tos estratégicos e conseguiram 
identificar um veículo VW Bora 
saindo de uma rota conhecida 
como desvio dos postos policiais 
e realizaram a abordagem.

No veículo havia aproximada-
mente 20 caixas de cigarros, ava-
liadas em R$ 20.000.

 A tão esperada ampliação da 
PIC (Penitenciária Industrial de 
Cascavel) deve sair do papel. 
O governo do Paraná acaba de 
abrir edital de licitação para 
contratar a empresa que fará 
as obras. A unidade fica na BR- 
277, área industrial. O valor 
máximo previsto é de R$ 7,1 
milhões. A empresa vencedora 
terá 300 dias corridos para con-
cluir os trabalhos. 

A partir de hoje (30) as empre-
sas já podem retirar o edital. A 
abertura dos envelopes ocorre no 
dia 3 de novembro. 

A ampliação da penitenciária 
chegou a ser iniciada em 2014 e 
deveria ter sido entregue em 2015, 
mas estão paradas desde então. 

A Secretaria de Segurança 

Pública anunciou diversas vezes 
previsão para essa retomada, mas 
nunca chegou efetivá-la.

O projeto inicial previa a amplia-
ção em 334 vagas, o que desafo-
garia o sistema penitenciário da 
microrregião. 

A PIC tem um regime conside-
rado modelo, com detentos que 
conseguem trabalhar durante 
o cumprimento da pena. São 
desenvolvidas atividades inter-
nas, além de alguns trabalhos 
fora do presídio. 

Cerca de 4 toneladas de drogas foram 
incineradas pela Polícia Federal nessa terça-
-feira (29) em uma fornalha em Cascavel. 
Foram incinerados 3.983 quilos, sendo 
218 gramas de cocaína, 3.615 gramas 
de substâncias para produção de cocaína 
e 3.979.930 gramas de maconha. As 
drogas foram apreendidas pela Delegacia 
de Foz do Iguaçu. 

Aberto edital para
a ampliação da PIC

em flagrante e encaminhado para a 
Delegacia da Polícia Federal de Cas-
cavel para os procedimentos cabíveis.

Incineração de drogas

P
F

Denarc prende homem com cigarros contrabandeados

CARRO estava lotado de caixas de cigarros contrabandeados 

O condutor alegou que receberia 
R$ 600 para realizar o transporte até 
a cidade de Guaraniaçu. Ele foi preso 

DENARC
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 Três times brasileiros entram em 
campo hoje pela Libertadores.

O Flamengo recebe o Independiente 
del Valle, às 21h30, no Maracanã. Os dois 
times tiveram problemas com covid-19 
na última semana e chegam desfalcados 
para o confronto que vale a liderança do 
Grupo A. Quem perder, torce para que o 
Junior Barrinquilla não vença o Barcelona 
de Guayaquil.

Com três vitórias e a liderança do 

Grupo B, com 10 pontos, o Palmeiras 
recebe, às 19h15, no Allianz Parque, o 
Bolivar e, com um empate, assegura a 
classificação para a próxima fase.

Situação mais complicada vive o São 
Paulo, no Grupo D. Com apenas quatro 
pontos, o time precisa de duas vitórias 
para se classificar, mas joga fora de casa 
contra um concorrente direto, o River 
Plate. O jogo de hoje será no Estádio Avel-
laneda, às 21h30. 

 O FC Cascavel encara, nesta 
quar ta-feira (30), mais um jogo 
fora de casa pelo Grupo A7 do 
Campeonato Brasileiro da Série D. 
A partida no Estádio Arena Fonte 
Luminosa, em Araraquara (SP), con-
tra a equipe da Ferroviária, é válida 
pela terceira rodada da competição 
e está marcada para as 20h30.

Essa é a segunda partida con-
secutiva da equipe cascavelense 
fora de casa. “É mais uma decisão. 
Temos que pontuar e voltar para casa 
entre os quatro primeiros colocados 
do grupo. Sabemos das dificuldades, 
vamos enfrentar uma equipe que fez 
um bom investimento e que é uma 
das favoritas para o acesso à Série 
C da competição”, avalia o técnico 
Marcelo Caranhato.

O zagueiro Willian Gomes 
afirma que o time sabe da capa-
cidade que tem para conquistar a 
vitória, mesmo contra uma equipe 
considerada forte e de qualidade: 

Toledo ainda não pontuou 
O Toledo segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro da Série D e é o lanterna 
do Grupo A 7. O time busca a reabilitação fora de casa nesta quarta-feira (30), às 

20h, em são Paulo, contra o Mirassol, que tem um ponto e está na sétima posição.
Já o Nacional de Rolândia, que está na quinta colocação com três pontos, entra em 
campo às 16h contra a Cabofriense, terceira na classificação, com quatro pontos.

“Sabemos que não viemos de um 
resultado positivo, mas mantemos 
a confiança neste grupo, que é 
qualificado. Vamos buscar o resul-
tado contra a equipe da Ferroviá-
ria, que também é de qualidade. 
Mas, dentro de campo, não vai fal-
tar entrega. Vamos fazer o nosso 
melhor na busca pela vitória”.  

SÉRIE D 

FC Cascavel quer vencer
para voltar pra casa no G4

RESULTADOS DE ONTEM
       LIBERTADORES

19h15 Peñarol  3x0  Colo-Colo
19h15  Grêmio  2x0  Univ. Catolica
 

           SÉRIE B
19h15 Avaí  1x0  Figueirense
19h15  Vitória  0x1  CSA
19h15  Juventude  1x0  Operário 

CASCAVEL treinou em Araraquara

ASSESSORIA

Campanha 
na Série D
Até agora, o FC Cascavel 

disputou duas partidas e 
conquistou apenas um ponto 

na Série D, quando empa-
tou por 3 a 3 na estreia da 

competição com a Cabo-
friense jogando no Estádio 
Olímpico Regional. Depois 

perdeu para o Bangu no Rio 
de Janeiro por 3 a 0. 

A equipe aurinegra marcou 
três gols e sofreu cinco e é o 

sexto colocado no grupo. 
Já a Ferroviária é líder com 

quatro pontos conquistados, 
com uma vitória e um empate.

Como ver o jogo
O jogo será transmitido ao vivo e de 
graça pela plataforma de streaming 

MyCujoo. Para acompanhar, o torcedor 
precisa fazer o download do aplicativo.

Três brasileiros buscam classificação



15ESPORTECASCAVEL, 30 DE SETEMBRO DE 2020

 SÉRIE OURO
Outros times da região oeste 

também têm compromissos em qua-
dra, mas pela Série Ouro. Confira os 

confrontos: 

Quinta-feira (1º) 
19h30 - Ginásio Berlin Carollo
Campo Mourão x Foz 

Sexta-feira (2) 
20h30 - Ginásio Arrudão 
Marreco x São José dos Pinhais 

Sábado (3) 
19h30 - Ginásio Ney Braga 
Marechal x Foz
20h30 - Ginásio Alcides Pan 
Toledo x Palmas 
 

 A Stock Car chega a Casca-
vel para a prova mais valiosa do 
ano. Serão três corridas que colo-
carão em jogo, pela primeira vez, 
um máximo de 84 pontos possí-
veis de serem conquistados pelos 
competidores. 

Com uma prova no sábado (3) 
valendo 30 pontos para o vence-
dor, e duas no domingo, conce-
dendo respectivamente 30 e 24 
pontos, a disputa que será reali-
zada no Autódromo Internacional 
Zilmar Beux será a primeira com a 
pontuação máxima possível em um 
mesmo fim de semana.

Em função da pandemia do novo 

Cascavel terá a prova mais
“valiosa” da Stock Car

coronavírus, que obrigou todos os 
eventos esportivos a reverem seus 
calendários, a Stock Car concen-
trou as 12 etapas previstas para 
2020 no segundo semestre. Por 
isso, alguns encontros recebe-
rão duas etapas, como é o caso 
de Cascavel, onde a corrida do 
sábado valerá pela quinta etapa e 
as duas do domingo corresponde-
rão à sexta etapa. 

Até então, o encontro que havia 
colocado em jogo mais pontos 
aconteceu em agosto, em Interla-
gos, concedendo 60 pontos dividi-
dos em duas provas.

VITÓRIA OU ESTRATÉGIA 
Com uma vitória na temporada, 

Rubens Barrichello (Toyota Corolla) 
lidera a classificação com 105 pon-
tos, seguido por Ricardo Zonta (Toyota 
Corolla, 100 pontos) e Ricardo Maurí-
cio (Chevrolet Cruze, 99). 

Dentre os líderes, somente Bar-
richello já venceu no traçado para-
naense - duas vezes, em 2014 e 
2016. Mas o maior vencedor da 
categoria é Marcos Gomes, com 
três primeiros lugares (dois em 
2013 e um em 2014). 

COBERTURA AO VIVO 
A Stock Car continua seguindo 

o protocolo de segurança, que 
prevê corridas sem a presença 
de público. Mas as atividades em 
Cascavel, que se concentrarão no 
sábado e no domingo, contarão 
com bastante cober tura televi-
siva para os fãs. Os treinos livres 
poderão ser acompanhados pelo 
Youtube a partir das 10h30, com 
a definição do grid (13h10) e a pri-
meira das três corridas (15h55) 
ao vivo pelo Sportv2. No domingo, 
o classificatório (8h55) e as duas 
provas (11h) também serão ao vivo 
pelo canal pago. 

Nutriex faz doação 
A Uopeccan receberá, dia 2 de outu-
bro, doações da Corrida do Milhão 

2020 pela Nutriex. Serão R$ 100 mil 
em produtos como álcool higieniza-

dor, máscara de proteção e vitaminas. 
Os pilotos Denis Navarro e Marcos 

Gomes, patrocinados pela empresa, e 
Ricardo Zonta, vencedor dessa etapa 
da Stock Car, serão os responsáveis 

pela entrega no hospital. 

Cascavel encara 
Carlos Barbosa 
em casa pela 
Liga Nacional

Com a goleada de 6 a 1 em cima do 
São Miguel pela Liga Paraná ainda 
fresquinha, o Cascavel Futsal entra 
em quadra nesta quarta-feira (30), 
agora pela Liga Nacional, contra o 

Carlos Barbosa. O time gaúcho tem 
13 pontos em sete jogos disputa-
dos e é o vice-líder do Grupo B. O 
Cascavel aparece em terceiro, com 

12 pontos e um jogo a mais.
Para o confronto, o técnico Cassiano 
Klein tem dúvidas de quem vai ter à 
disposição. Humberto e Gabriel Gur-

gel vão passar por nova avaliação 
médica. Eduardo Jabá e Biel perma-
necem no departamento médico e 

desfalcam o time. Já Carlão vai cum-
prir suspensão porque foi expulso 

na partida contra o Joinville.
O jogo será transmitido a partir das 

19h pela LNF TV. 

 MAIORES VENCEDORES EM CASCAVEL 
AINDA EM ATIVIDADE:

Marcos Gomes, 3 vitórias
Rubens Barrichello e Átila Abreu, 2 vitórias
Thiago Camilo, Vitor Genz e Cacá Bueno, 1 
vitória

VENCEDORES DAS ETAPAS REALIZADAS 
PELA STOCK EM 2020:

Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello
São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta
Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Mauríci

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO 
APÓS QUATRO ETAPAS:

1º Rubens Barrichello, 105 pontos
2º Ricardo Zonta, 100
3º Ricardo Maurício , 99
4º Cesar Ramos, 97
5º Nelson Piquet Jr, 83
6º Thiago Camilo, 78
7º Átila Abreu, 75
8º Rafael Suzuki, 72
9º Allam Khodair, 68
10º Gabriel Casagrande, 60
11º Bruno Baptista, 59
12º Daniel Serra, 58
13º Cacá Bueno, 58
14º Denis Navarro, 44
15º Julio Campos, 44
16º Diego Nunes, 36
17º Gaetano Di Mauro, 33
18º Guilherme Salas, 32
19º Galid Osman, 32
20º Lucas Foresti, 32
21º Matias Rossi, 28
22º Pedro Cardoso, 25
23º Tuca Antoniazi, 14
24º Vitor Genz, 11
25º Marcos Gomes, 9
26º Vitor Baptista, 8  
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