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 A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2021 prevê redução de 2,2% no valor em 
relação a este ano, o que representa R$ 33 milhões a menos, reflexo da queda da arreca-
dação já percebida em decorrência da pandemia de covid-19. Para o próximo ano, a Prefei-

tura de Cascavel projeta receber e gastar R$ 1,473 bilhão. 

Orçamento de Cascavel para
2021 vai encolher R$ 33 mi

l Pág. 4
CLÁUDIA NEIS

Reforço aéreo
A Polícia Militar apresentou ontem, no Centro 
de Cascavel, o reforço aéreo e do Bope que a 
Operação Metrópolis acaba de ganhar para 
a terceira fase. A ação, que reúne cerca de 
950 policiais militares e 370 viaturas, visa 

especialmente combater o tráfico de drogas, 
armas e munições e o contrabando.

l Pág. 12
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
23/10 - 10h24

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Quarta

Minguante
09/10 - 21h41

Nova
16/10 - 16h32
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33 19 h
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h
h

29 14 h
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QuintaQuinta

Cheia
31/10 - 11h51
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Nublado Chuva

Até linguiça tem volta
É muito comum vermos pessoas que se deixam carcomer facilmente 

pelo rancor e pela raiva. Minha Nossa Senhora! É uma grandeza! Tamanha 
é a miudeza que habita no coração de tanta gente e, é claro, que às vezes 
também faz morada no peito da gente.

Chega ser bonito de ver, marmanjos, homens feitos, barbados, e tam-
bém senhoras donas de si, se retorcendo, feito jararaca em agonia, de tanta 
raiva que sentem quando veem uma pessoa que, segundo os mesmos, 
não valeria a boia que come.

Claro, isso não significa, necessariamente, que o sujeito não preste, 
nem que ele seja uma cândida alma inocente; mas, com certeza, o infeliz 
dificilmente encontrará um cantinho no coração do pobre amargurado.

Pior! Muitas vezes, amigo leitor, o sentimento é recíproco e, quando 
isso acontece, todos nós sabemos muito bem o que acontece. O trem 
azeda de um jeito tão feio que acaba ficando engraçado.

Tem remédio pra isso? Tem! Tem, sim senhor! Mas não posso receitar 
não. Na verdade, não quero. O que desejo, mesmo, é ver o circo pegar 
fogo, como todo palhaço desse mundão de meu Deus. Que pegue fogo e 
que o caminhão dos bombeiros esteja sequinho da silva.

Não apenas isso! Aproveito essa imprestável escrevinhada para 
jogar mais um tanto de gasolina. Lá vai: amigo leitor, caríssimo ledor, se 
você está se mordendo de ódio de alguém, em vez de ficar aí, se martiri-
zando feito Rapunzel na torre à espera dum príncipe montado numa mula 
manca, perdoe seu desafeto. Isso mesmo! Perdoe-o sem pestanejar e 
com magnanimidade.

E faça isso não por bondade. Nada disso. Sei que você é como 
todos nós: não presta. Por isso, perdoe-o só pra deixá-lo pau da vida. 
Isso mesmo! Nada aborrece mais quem nos acabrunha do que o perdão. 
Além de você tirar um peso dos seus ombros, irá ter a delícia de ver o olhar 
aturdido, adornado com uma expressão sisuda, duma pessoa que não sabe 
o que fazer diante do seu gesto. É divertido pacas. Se você o fizer, verá.

 E não pare por aí não. Seja cretino ao ponto de rezar por seu desafeto. 
Coloque-o em suas orações privadas e, quando for à Santa Missa, entregue 
o nome do infame em suas preces. Mas faça isso discretamente, no altar 
do seu coração, não no púlpito. Nada de testemunho público. Isso é muito 
piegas e aí a bagaça não funciona como tem de funcionar.

Vá por mim: essa é a melhor forma de dar o troco. Esse negócio de 
ficar com os amiguinhos destilando veneno, lambendo as feridas feito 
um vira-latas sarnento não vai irritar as pessoas que não moram em seu 
coração peludo porque, não sei se você sabe, mas bem provavelmente 
essas pessoas não querem nem saber de morar nele e, talvez, seu apreço 
seja a última coisa que elas querem na vida.

Enfim, perdoe seus inimigos e reze por eles antes, durante e depois 
das eleições. Pelo menos uma vez por dia. Não tem erro. Essa é a melhor 
vingança que há. Pode crer.

Dartagnan da Silva Zanela - dartagnanzanela@gmail.com

 DIVULGAÇÃO 

Palavras cruzadas
Carreira e emprego estarão no centro das suas 
atenções hoje. É uma fase de grande realização 
profissional e seus esforços podem levar você ao 
sucesso que tanto deseja. No amor, sua sensua-
lidade será acentuada e pode chamar a atenção 
de alguém conhecido ou do trabalho.

Os astros incentivarão você a encarar o trabalho 
com muito entusiasmo e otimismo. Vai mostrar 
uma facilidade incrível para aprender. Faça uma 
fezinha e aproveite os sorteios nas redes sociais. 
No amor, as afinidades contarão mais pontos para 
você na hora de eleger um par.

A Lua ilumina os assuntos domésticos e de 
família, enquanto vários astros ocupam o setor 
das transformações do seu horóscopo. Mercúrio 
em movimento retrógrado alerta para o risco de 
atrasos, fofocas e mal-entendidos.No amor, seu 
poder de atração e sedução será arrebatador. 

No trabalho, troque ideias com os colegas, pois várias 
cabeças pensam melhor do que uma. Parceria vai 
contar com ótima sintonia e pode fazer acordos muito 
vantajosos. Perigo de desencontros e mal-entendidos 
no campo sentimental: converse com calma. 

A grana virá do trabalho, seja ao mostrar mais envol-
vimento com o serviço. Você também pode aumen-
tar seus ganhos com um segundo emprego. Pense 
na sua saúde e respeite os seus limites. No amor, 
o desejo de segurança pode incentivar você a se 
envolver com alguém que já conhece.

Procure escolher bem as palavras antes de falar para 
não ofender. Aposte na simpatia e no alto-astral para 
enfrentar qualquer desafio e use a sua criatividade 
para contornar qualquer obstáculo. Os astros tam-
bém ajudam você a se soltar um pouco mais, o que 
pode estimular uma nova paquera.

Controle bem os gastos e procure guardar uma 
graninha de reserva, pois podem pintar despesas 
inesperadas nas próximas semanas.  No trabalho, 
procure ficar mais de boas no seu canto, longe 
de barulho e agitação, pois isso vai ajudar você 
a se concentrar melhor para cumprir as tarefas. 

O desejo de ganhar dinheiro, conquistar o sucesso 
e melhorar de vida será enorme e dará estímulos 
extras para você investir ainda mais na sua carreira. 
Pense em coisas que pode fazer para aumentar a sua 
produtividade e seus lucros no trabalho.  No amor, 
melhore o diálogo e a confiança.

Você terá confiança, determinação e perseve-
rança em dobro para correr atrás dos seus obje-
tivos. Busque cursos, palestras e treinamentos. 
Na paquera, você só dará chance a alguém se 
perceber que vocês realmente combinam e que 
têm valores e ideais em comum.

No amor, sua sensualidade está no auge e você 
não terá do que reclamar. Uma atração secreta 
ou proibida pode ficar ainda mais forte agora e 
vai ser difícil resistir. Mas mantenha a discri-
ção, ainda mais se for com alguém influente 
ou do trabalho. 

Seu trabalho vai fluir melhor se puder con-
tar com o apoio de colegas e amigos. Pode 
demorar um pouquinho para conciliar seus 
interesses com os dos outros. Converse sem 
brigar. O amor está no ar e promete muitas 
alegrias para o seu coração.

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 a 14 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São simpáti-
cos, soltos, comunicativos, populares e carismáticos. Alimentam grandes ideias, são ambiciosos e 
fazem planos a longo alcance.  Seu número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, astros 
que formam parceria harmoniosa, com as energias masculina e feminina. A soma de ambos dá o 3, 
de Júpiter, conferindo equilíbrio, simpatia, comunicação, palavra fácil e mente consciente, que 
inspira generosidade, bondade e cultura, estudos e que leva ao magistério, com sucesso. Apenas 
que, sua vida é cheia de duplicidade, no trabalho, na profissão e na vida amorosa e conjugal.

Horóscopo nascido em 14 de outubro
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Vários astros vão acentuar a sua criatividade hoje. 
No trabalho, você terá ótimas ideias e propostas. Os 
encontros estão contraindicados, mas você pode 
telefonar para os amigos e colocar o papo em dia. 
Boas conversas também devem embalar o romance. 

Chuva

CRESCENTE
23/10 - 10h24

CHEIA
31/10 - 11h51

Quarta 14/10/2020

MINGUANTE
9/10 - 21h41

NOVA
16/10- 16h32

Paranaguá
max 26
min 18

Maringá
max 36
min 23

Cascavel
max 33
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 17

Londrina
max 36 
min 21

Curitiba
max 29
min 14

PREVISÃO DO TEMPO

FASES 
DA LUA

Chuva
Quinta 15/10/2020

Sol
Sexta 16/10/2020

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.

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.

concurso: 368

15 20 36 39 42 49

concurso: 2143

concurso: 1549

22 23 33 37 43 48
16 33 38 46 53 55

concurso: 2307

concurso: 5389

concurso: 5503

Quina

Megasena

Federal

12 20 21 22 24 26 28

Dia de Sorte
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

05 07 08 01 08 02 05 

Super Sete concurso: 4
C O L U N A S

1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2117

05 22 30 34 35 39 44 49 55 58
68 75 76 78 84 85 88 94 95 96

Lotomania

01 02 03 04 05 07 11 14 
15 16 18 19 21 23 25

91.215
02.671
28.927
79.932
22.507

21 28 30 49 54 59 76
BOTAFOGO/RJ

Loterias Lotofácil concurso:2055
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OC
NAQUELAMESA

LUNAMEOD
TEMERIDADE

BADRIA
LEI

GARGALHADA
AEIHAL

OD
E

NSOPADACIO
TREMPNP

TRANSPAR
ENTE

OITICAT
INSEMINADOR

OP
LAVARO

IMPREV
ISIVEL

IP
ASMADAE

BALELOMBO

(?) de
cabelos:
alopecia
(Med.)

Nome,
em inglês

Orlando 
Drummond,

come-
diante

"Breaking
(?)", série

de TV
(EUA)

De (?):
subita-
mente

Animal de
carga do

povo
andino

Chama-
mento

informal

Reação
muito

animada a
uma piada

Como é
servida a
carne no
picadinho

Os diton-
gos pro-

nunciados
pela boca

Círculo
luminoso

que envol-
ve a Lua

A mais
urbana das

árvores
(BR)

Atua me-
lhorando o
rebanho
(Genét.)

Excessi-
vamente
apegado 

ao dinheiro

Que está
sem ação

(fem.)

"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Anelar e
médio

Intransitivo
(abrev.)

1.004, em algarismos
romanos

Carne de porco
servida assada

Código do Canadá, no
endereço da internet

Congestão (?):
afeta a respiração

Natureza
do acaso

Arte de Ana
Botafogo

Paulo Lins: escreveu o
livro "Cidade de Deus"

Tabaco em pó
para ser inalado

Cauteloso
Prati-
cavam

natação

Órgão
eleitoral
(sigla)

Muito claro

(?) solar: é usada pa-
ra gerar eletricidade
sem provocar danos
ao meio ambiente

Lutécio
(símbolo)
Ousadia

excessiva

Formato
do rodo

Faça
preces

Luxúria
(p. ext.)
Matéria
aderente

(?) Nacional,
regime tributário

de microempreende-
dores (BR)

Fábrica de
tijolos

"Bel (?)",
romance

Prêmio do
pódio

olímpico

Esquema que inclui investigação
do subsolo, perfuração,
extração, transporte e
refino de combustível

Sucesso
de Nelson
Gonçalves

Área de atuação dos
grandes
chefs de
cozinha

3/ami — bad. 4/name. 6/olaria. 7/simples. 16/cadeia do petróleo.
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Fêmeas 
de animais

como o 
chimpanzé

Prisão
medieval 
subterrâ-

nea

Estado 
do rio

Oiapoque
(sigla)

Indivíduo
que possui
emprego
formal

Contribuir
com

dinheiro
(pop.)

Formação
típica de
tornados

Atleta
como

Ângelo As-
sumpção

Zagueiro
da Seleção
na Copa 
de 2014

Nome (?):
é escrito

com inicial
maiúscula

Examinar
(texto) ten-
cionando 

melhorá-lo
Lesão por
Esforço

Repetitivo
(sigla)

Indício da
má conser-
vação do
 telhado

Necessi-
dade da
pessoa
carente

Lugar mal 
frequenta-
do (fig.)

"Sorte no
jogo, (?)
no amor"

(dito)

Cenário 
de comer-
ciais de

alimentos

(?)
bocados:

momentos
difíceis

Condição
da pessoa
na colônia
naturista

Gilberto Gil,
em relação
à música 
"Realce"

Ramalho
Ortigão,
escritor

português
(?) de 

Pisa, atra-
ção turísti-
ca italiana

O efeito
criado pelo 
sonoplasta

Veemente;
muito vivo
O chocolate
"levinho"

Luis Edson Fachin, na
Operação Lava Jato

Igor Co-
trim, ator

"Remédio" sem propriedade far-
macológica, apenas sugestiva

Oeste
(abrev.)

(?) explosi-
vo: bomba

"Para", em
internetês
Emma Ro-
berts, atriz 

(?) torto:
pai do

padrasto
Rancoroso

"Instituto",
em INSS
Sul, em

espanhol

Níquel
 (símbolo)
Não, em
francês

Vogal-
símbolo da
Anarquia 

Diz-se das
nuvens
escuras

O nariz
com a

ponta vi-
rada para

cima

Adoecidas

Fase política nacional
finda em 1945, com a
deposição de Getúlio

Vargas  

Árido, 
em inglês
Conjunção

aditiva

Boi de
rodeios

Espiral de
parafuso

Utilidade
do bibelô
Viagem; 

locomoção

M MA P A R

A S S A L A R I A DO

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

E S T A D O N O V O
E E A R I

D P
E N F E R M A S L E R

A V O T O U R O
G O T E I R A I P
A D O R N O A Z A R

I H S F N I
D E S L O C AM E N T O

N U A A U T O R
T O R R E S O N O RO

3/non — sur. 4/arid. 5/rever — touro. 6/aerado. 7/placebo. 8/ardoroso. 10/comparecer.
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EFI
ESPLANADA

BEIRAOC
PARRIFLE

NUCAEO
JEALD

MAGNETICO
MALAACASO

TEAACIR
NACATAR
TITEAMO

CONTRAÇÕES
PVIELA

AEROSSOL

(?) dos Mi-
nistérios: 

situa-se em
Brasília

Sílaba de
"naipe"

Aquele a
quem se

pede
autógrafo

Ponto de
saque no

tênis

Parte
posterior
do pes-

coço 

Vogais
de "belo"

Determino
a quan-

tidade de 

O cartão 
para saque

do caixa
eletrônico

Traje para
soleni-
dades

Executa
uma ação
ofensiva 

Sabor de
caldas de

pudins

Conteúdo
do baga-
geiro do
ônibus

Atencio-
samente
(abrev.)

Sinais cor-
porais do
trabalho
de parto

Santo
André, no

ABCD
paulista

Tipo de em-
balagem
de inse-
ticidas 

Algazarra;
festejo
51, em

romanos

Endinhei-
rada

Plantação 
de roseiras

Arma de
caçadas
Parte de
um filme

O país 
dos incas

Desper-
dício

Margem;
borda
Dupla;
casal

Casualidade
Conjunto

das obras de
um museu

Cumprir
(ordens) 
A "Nasa"
brasileira

Parabéns

Oswaldo
Cruz,

médico

Técnico da
seleção

brasileira
(fut.)

Chá, em
inglês

Antecede
o "O"

Patrão;
senhor

Gemidos
de dor

Rua
estreitís-

sima

3/tea. 4/inpe. 8/aerossol. 9/esplanada — magnético. 12/felicitações.

04 06 16 22 75

JUNHO

“O motociclista, 
ele cuida da 

vida dele, pô. 
Ele que está em 

cima daquele trem ali. 
Eu sempre cuidei da 

minha vida, por 
muito tempo fui 
motociclista”.

Presidente Jair Bolsonaro 
explicando por que vetou 
o artigo que restringia o 

trânsito de motociclistas em 
meio aos demais veículos 
apenas em baixa veloci-

dade. “Você, gordinho aí, 
uma pizza fria também 

acho que não cabe. [Tem 
que] Receber a pizza quente 

em casa”, argumentou. 
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Repasse do fundo 
não é igualitário

Diretórios nacionais de 21 dos 33 partidos 
políticos com registro no TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral) já estão aptos a receber 
os recursos do FEFC (Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha), também 
conhecido como Fundo Eleitoral, para as 

Eleições 2020. O total de verbas destinado 
a essas legendas é de R$ 1,39 bilhão, o 

que equivale a 68,53% do valor de R$ 2,03 
bilhões do Fundo, disponibilizados ao TSE 

pelo Tesouro Nacional em 1º de junho deste 
ano. Contudo, a divisão dentro dos partidos 

não é igualitária e a definição é interna.
“O fundo é gerenciado pelos caciques 

dos partidos. Isso ocorre nos diretórios 
nacionais e estaduais. Dificilmente virá 
recurso do Fundo para os municípios 

menores. Inclusive Cascavel, que não é 
um município pequeno, está com difi-
culdades para receber esse dinheiro”, 

revela o advogado Luciano Katarinhuk.
O partido Novo, que teria direito a R$ 

36,5 milhões, e o PRTB (Partido Renova-
dor Trabalhista Brasileiro), que obteria 

R$ 1,2 milhão do fundo, comunicaram ao 
TSE que não desejam receber verbas do 
Fundo Eleitoral para o pleito deste ano. 

 Pouco ou quase nada do dinheiro do 
Fundo Eleitoral deve vir para os candida-
tos a prefeito e a vereador de Cascavel 
para as eleições deste ano. Os candida-
tos precisam prestar contas semanal-
mente dos gastos na campanha e, pelo 
que consta, o caixa anda fraco. O maior 
saldo até agora é da candidata Inês de 
Paula (PP), quem mais recebeu doações 
para a campanha até agora. Foram R$ 
370.200 recebidos do Fundo Especial 
da Direção Estadual do Progressistas e 
mais R$ 1.500 doados por ela mesma, 
como “recursos próprios”.

O candidato à reeleição Leonaldo 
Paranhos (PSC) recebeu R$ 100 mil, dos 
quais metade doada por pessoas físicas e 
a outra metade de recursos dele mesmo. 

Carlos Moraes (Avante) se doou R$ 3 
mil para sua campanha. “Até o momento, 
o partido não encaminhou o fundo eleitoral 
e não estamos contando com isso. Não 
sei se vão mandar R$ 10 mil ou R$ 20 
mil e, se mandarem, será pouquíssimo, 
apenas para os ‘santinhos’”, disse.

Juarez Berté (DEM) lançou R$ 5 mil de 
doação própria para a campanha. Sobre 
o fundo eleitoral, diz que “até agora não 
recebi e não sei se vai ter. Nossa campa-
nha vai ser na sola do sapato”.

O PRTB do candidato Major Arsênio 
abriu mão do fundo eleitoral e ele, assim 

como os candidatos Evandro Roman 
(Patriota) e Paulo Porto (PT), ainda não 
receberam valor algum para a campa-
nha, conforme registro no site do TSE. 
Porto, contudo, espera receber R$ 220 
mil de fundo partidário: “Que hoje é 
menos que a campanha de alguns can-
didatos a vereador de Cascavel”.

O candidato do PDT, Marcio Pacheco, 
que teria direito a cerca de R$ 1,2 
milhão para gastar na campanha de 
fundo, abriu mão do valor e até agora 
consta ter recebido R$ 1 mil em doa-
ções de pessoas físicas. 

Os candidatos a prefeito podem gas-
tar até 1.523.771,57 no primeiro turno.

E, se para prefeito já está difícil 
repartir o bolo do fundo, imagine para 
postulantes à vaga de vereador. Alguns 
partidos, como o PSC do atual prefeito, 
definiram a ajuda em material, como 
produção de santinhos. 

VOCÊ também 
pode acompanhar 
a prestação 
de contas dos 
candidatos. 
Acesse o site 
pelo QR code

E O FUNDO ELEITORAL? 

Maioria dos candidatos não 
deve receber verba de partidos

 Prazos para prestação de contas 
Os candidatos que receberem dinheiro do fundo eleitoral têm prazo de 72 horas 
para registrar no site do TSE - Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais - o 
valor recebido e na semana que vem já devem fazer prestação de contas parcial 

de onde e como foi gasto o recurso. Vale lembrar que 30% do valor do fundo 
eleitoral enviado aos diretórios deve ser destinado a candidaturas femininas.

CONFIRA A SEGUIR OS VALORES 
QUE CADA UMA DESSAS LEGENDAS 

RECEBERÁ (NO PAÍS):

• Avante ................................R$ 28,1 milhões
• Cidadania  .........................R$ 35,8 milhões
• Democracia Cristã (DC)  ...R$ 4 milhões
• MDB ..................................R$ 148,2 milhões
• Patriota  .............................R$ 35,1 milhões
• PC do B .............................R$ 30,9 milhões
• PCO ...................................R$ 1,2 milhão
• PL ......................................R$ 117,6 milhões
• PMB ...................................R$ 1,2 milhão
• Pros ...................................R$ 37,1 milhões
• PSC ...................................R$ 33,2 milhões
• PSD ...................................R$ 138,8 milhões
• PSDB .................................R$ 130,4 milhões
• PSL ....................................R$ 199,4 milhões
• PT ......................................R$ 201,2 milhões
• PTB....................................R$ 46,6 milhões
• PTC ...................................R$ 9,4 milhões
• PV ......................................R$ 20,4 milhões
• Rede ..................................R$ 28,4 milhões
• Republicanos .....................R$ 100,6 milhões
• Solidariedade ....................R$ 46 milhões 

CANDIDATO .......................VALORES JÁ RECEBIDOS
Inês de Paula ......................R$ 370.200 doação de partidos + R$ 1.500 recursos próprios
Leonaldo Paranhos  ............R$ 50.000 doação pessoas físicas + R$ 50.000 recursos próprios
Juarez Berté  .......................R$ 5.000 recursos próprios
Carlos Moraes  ....................R$ 3.000 recursos próprios
Marcio Pacheco ..................R$ 1.000 doação pessoas físicas
Arsênio Rodrigues ..............sem valores lançados
Paulo Porto  ........................sem valores lançados
Evandro Roman  .................sem valores lançados
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 O clima amistoso que marcou 
o início da campanha em Cascavel 
parece que está ficando para trás. 
Apesar de os programas eleitorais pare-
cerem mais calmos, na Justiça Eleitoral 
a coisa ferve. São diversas denúncias 
já protocoladas, a maioria ligada às 
redes sociais e fake news.

Até ontem, haviam sido protocola-
das dez representações para retirada 
de conteúdo de redes sociais e uma 
sobre placa de propaganda irregular. 
Outras cinco representações apresenta-
das dizem respeito a conduta vedada, de 
acordo com o artigo 73 da Lei Eleitoral.

O clima esquentou mais no fim de 
semana, quando a Coligação Casca-
vel Mais Humana, Sem Corrupção, 
Sem Desperdício, do candidato à 
reeleição Leonaldo Paranhos (PSC), 
apresentou denúncia na Polícia Fede-
ral sobre enquete que estava sendo 
feita por integrantes da campanha do 

candidato Carlos Moraes (Avante). De 
acordo com a advogada da coligação, 
a pesquisa, além de não estar regis-
trada, estaria sendo feita com o obje-
tivo de induzir o eleitor a não votar no 
candidato Paranhos. 

O partido Avante justificou como 
sendo uma pesquisa interna do par-
tido, sem objetivo de divulgação.

AÇÕES AJUIZADAS
Inclusive, a coligação do atual 

prefeito já ajuizou outras ações. 
Uma contra o disparo de fake news 
por meio de robôs por um número 
internacional pelo WhatsApp, três 
pedidos de  direito de resposta ajui-
zados (dois contra um candidato a 
vereador e um contra um candidato a 
prefeito), além de uma representação 
criminal/notícia crime de calúnia na 
propaganda eleitoral contra o candi-
dato Evandro Roman. 

Campanha começa a esquentar

Orçamento de 2021 vai 
encolher 2,19%, prevê LDO

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) para o ano de 2021 prevê 
uma redução de 2,19% no valor total 
do orçamento em relação ao ano de 
2020. Reflexo da queda na arreca-
dação já percebida como decorrên-
cia da pandemia de covid-19, o valor 
previsto de R$ 1,473 bilhão foi apre-
sentado durante a audiência pública 
realizada no Plenário do Legislativo 
na tarde dessa terça-feira (13). O 
orçamento em exercício para 2020 é 
de R$ 1,506 bilhão e a redução para 
o próximo ano, em valores nominais, 
é de R$ 33 milhões.

A audiência foi convocada pela CFO 
(Comissão de Finanças e Orçamento) 
da Câmara e conduzida pelo seu presi-
dente, vereador Mazutti. Também par-
ticiparam o vereador Josué de Souza, 
acompanhado de sua assessoria, e 
o diretor legislativo da Casa, Mario 
Galavotti, que apresentou e explicou 
os detalhes da LDO.

Para que serve a LDO
A LDO é uma das três leis que 

compõem o processo orçamentário 
do município. As outras duas são o 
PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei 
Orçamentária Anual). O PPA é um 
planejamento geral vigente para 

quatro anos, envolvendo sempre o 
último ano de uma gestão munici-
pal e os três primeiros da seguinte. 

Assim, o atual PPA, que foi aprovado 
em 2017, refere-se ao período entre 

2018 e 2021.
Dentro dos parâmetros do PPA, todo 

ano é proposta e aprovada a LDO, 
que estabelece as diretrizes que nor-

tearão a elaboração do orçamento 
do exercício seguinte. Só após isso é 
que pode ser apresentada, discutida 
e aprovada a Lei Orçamentária, que 
é o orçamento propriamente dito e 

que será executado pela Administra-
ção Municipal no ano seguinte.

Durante a audiência, a CFO apro-
vou a prorrogação do prazo para que 
os vereadores apresentem emendas 
à LDO, que inicialmente iria até a 
próxima sexta (16), e, agora, ficou 
estendido até a próxima terça, dia 
20 de outubro, às 17h30. 

A audiência pública realizada da 
Câmara é uma das formas de parti-
cipação e controle popular dos atos 
da administração e está prevista 
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

PRAZOS
A LOA, que é o orçamento de 2021, 

tem que ser protocolada pela prefeitura 
na Câmara até o dia 15 de novembro. 
Antes disso, é obrigatório que a LDO, 
que, neste ano é o Projeto de Lei Ordi-
nária 101/2020, esteja aprovada com 
suas possíveis emendas.

Da mesma forma, qualquer altera-
ção no PPA para ficar em acordo com 
a LDO também deverá ter sido apre-
ciada e aprovada pelos vereadores. 

Até 30 de dezembro, a Lei Orça-
mentária precisa estar aprovada e 
já sancionada pelo prefeito, para 
que o novo orçamento entre em 
vigor no primeiro dia de 2021. 

Por que um orçamento?
No Brasil, toda obra, todo programa e toda política pública devem estar pre-

vistos no orçamento. Quem faz a gestão de toda a arrecadação do município e 
planeja como os recursos serão gastos é o Executivo. No entanto, cabe ao Legis-
lativo realizar a fiscalização dos gastos e também propor emendas que alterem 
as leis orçamentárias. Além, é claro, da fiscalização e do acompanhamento que 

deve ser feito pela própria população.
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Sem acordo, greve continua
 Mais de uma semana e os 

funcionários do transpor te cole-
tivo de Cascavel continuam em 
greve. Apenas 65% da frota está 
em atividade. O impasse depende 
agora da Justiça.

A reivindicação do Sinttraco-
vel (Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Coletivo Urbano 
de Cascavel) é o recebimento 
do vale-alimentação (suspenso 
desde fevereiro) e o reajuste de 
2,55% no salário. “Desde novem-
bro do ano passado tentamos 
acordo com as empresas, mas 
não tivemos retorno nem contra-
proposta”, justifica o presidente do 
sindicato Nelson Borba. 

Ele ressalta que a dificuldade 
de negociação é com relação 
aos empregadores e não com o 
poder público. “A prefeitura fez 
a par te dela, quando autorizou o 
reajuste da tarifa para as empre-
sas no início do ano, mas o rea-
juste não foi repassado para os 
funcionários”, afirma.

Os trabalhadores iniciaram a 
greve na manhã do dia 5 deste 
mês, com apenas metade da frota 
circulando. Pouco depois, todos os 
ônibus foram encostados nos ter-
minais e o serviço ficou parado até 
o fim do dia, quando uma ordem 
judicial determinou que ao menos 

Prefeitura estuda pagamento de auxílio
Na semana passada, o secretário de Comunicação, Thiago Stefanello, informou, 

em vídeo, que algumas possibilidades estavam sendo estudadas para que o trans-
porte voltasse a funcionar normalmente. “O Município tenta com o Tribunal de 

Contas Estadual viabilizar o pagamento de um subsídio para as empresas, levando 
em conta apenas os custos e não o lucro, mas isso só poderá ser efetivado 

mediante autorização legal”, expliou.
A Transitar informou que a situação segue sem resposta do TCE e que, com a Pro-
curadoria Jurídica do Município, acompanha as negociações entre as empresas e o 
sindicato, contudo, não pode interferir por se tratar de uma relação de emprego.

65% da frota continuasse rodando.
Por meio da assessoria de 

imprensa, as empresas informa-
ram que consideram a greve ilegal 
e inconsequente, com motivação 
política e que a paralisação só 
agrava a situação financeira das 
operadoras do serviço. 

A frota das duas empresas 
é formada por 140 ônibus, que 
atendem 72 linhas. Desses, 120 
rodavam nas ruas até o início do 
mês. Devido às restrições por 
causa da pandemia, desde 19 de 
março o fluxo de passageiros caiu 
e agora estava em 40% do total, 
causando prejuízo e fazendo com 
que as empresas não conseguis-
sem repassar os aumentos para 
os trabalhadores, alegam Capital 
do Oeste e Pioneira. 

Ontem (13), segundo o sindi-
cato, 65% da frota estava em ati-
vidade e deve permanecer assim 

nas próximas semanas. As tabe-
las de horários são divulgadas pela 
Transitar (Autarquia Municipal de 
Mobilidade, Trânsito e Cidadania).

NA JUSTIÇA
Representantes das empresas 

e a diretoria do Sinttracovel parti-
ciparam de uma audiência virtual 
de conciliação na última sexta-
-feira (9), mas não houve acordo. 
“As empresas não apresentaram 
propostas. Mantivemos as reivin-
dicações com relação ao nosso 
salário-base e pedimos que fosse 
pago o valor retroativo do vale-a-
limentação, com a possibilidade 
de parcelamento, mas elas não 
aceitaram”, disse o presidente do 
sindicato, Nelson Borba.

A Justiça deu então prazo de 
15 dias para que ambos os lados 
apresentem documentos, para que 
possa decidir sobre o caso.
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 A visita foi surpresa e cheia de 
sorrisos. Os abraços foram trocados 
pelo contato com um cachorro, que foi 
preparado para passar a tarde com as 
crianças internadas na ala pediátrica do 
HU (Hospital Universitário) de Cascavel. 

A ansiedade de ver o cão foi tanta do 
Guilherme Alves Krassuski que foi difí-
cil se despedir. A mãe, Rosângela, conta 
que ele tem dois cachorros em casa e 
que sente saudades dos pets. “A hora 
que ele ouviu que seria uma visita de 
cachorro, ficou superanimado. Ele gosta 
muito, está com saudade dos que tem 
em casa e isso, com certeza, renovou 
suas energias. Estamos desde terça-
-feira [6] no hospital investigando uma 
dor, fazendo muitos exames. Em alguns 
momentos eles ficam entediados, então 
essas atividades distraem as crianças e 
a nós, mães”, disse Rosângela.

A visita do cachorro no hospital 
faz parte do projeto Cãoterapia e visa 
melhorar os aspectos emocionais, 

 Sete crianças passaram por 
procedimento cirúrgico durante o 
mutirão de cirurgias plásticas de 
emergência do Ceapac (Centro 
de Atenção e Pesquisa em Ano-
malias Craniofaciais). As crian-
ças, de dez meses a 1 ano e 8 
meses de idade, passaram pelos 
procedimentos de queiloplastia 
(reconstrução dos lábios) e pala-
toplastia (reconstrução do palato) 
em caráter emergencial no HUOP 
(Hospital Universitário do Oeste 
do Paraná), em Cascavel. “Todas 
as cirurgias foram realizadas com 
muito sucesso. É importante des-
tacar o irrestrito apoio de todas as 
direções e setores do hospital, que 
não mediram esforços para que 
toda logística fosse ajustada com 
maior eficiência e nenhuma inter-
corrência”, diz a coordenadora do 

Ceapac, Mariângela Baltazar.
Participaram do mutirão cinco 

cirurgiões do Ceapac, além do 
cirurgião do Centro de Atendi-
mento Integral ao Fissurado 
Labiopalatal, de Curitiba, Marco 
Aurélio Gamborgi, que soma 
mais de 9 mil pacientes atendidos. 

As crianças que par ticiparam 
desse mutirão são acompanhadas 
pelo Ceapac desde os primeiros 
dias de vida, passando por ava-
liações da equipe multidisciplinar 
para que estivessem aptas a rea-
lizar a cirurgia. 

Os familiares também participa-
ram no pré-operatório, recebendo 
todas as informações necessárias 
para o tratamento e a reabilita-
ção. “Em situações como essa, 
é imprescindível o envolvimento 
de todas as famílias das crianças 

operadas e isso foi mais um fator 
positivo”, enfatiza Mariângela.

O CEAPAC
O Ceapac fica anexo ao HUOP 

e atende em média 400 pacientes 
por mês. São mais de mil pacien-
tes de toda a região cadastrados 
e o acompanhamento não termina 
com o procedimento cirúrgico. “Não 
temos idade mínima ou máxima 
para o acompanhamento. Começa 
quando recém-nascido, com todo 
suporte para as cirurgias necessá-
rias, e continuamos recebendo os 
pacientes até a vida adulta, para 
que recebam o acompanhamento 
de toda a equipe, envolvendo tam-
bém acompanhamento psicológico 
e com o serviço social, além de 
cirurgias complementares”, diz a 
enfermeira Marcielle Cândido.

Ceapac faz mutirão de cirurgias 
para reconstrução labiopalatal

HU dá início ao projeto Cãoterapia

sociais, físicos e cognitivos dos pacientes 
internados. Essa é a primeira vez que o 
HU realiza um projeto de humanização 
com foco no tratamento com a visita de 
animais. “É um entretenimento para as 
crianças e, mais que isso, faz com que 
elas aceitem melhor o tratamento reali-
zado no hospital”, explica a coordenadora 

médica da Ala Pediátrica, Caroline Sato.
Antes da visita, Nicolau, um basset 

hound de quatro anos, foi avaliado. “Ele 
é muito dócil com todos que tem con-
tato, especialmente com as crianças. 
Um dos pontos primordiais a serem 
avaliados”, ressalta a médica-veteriná-
ria e tutora do cachorro, Bruna Zuffo.
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NICOLAU levou 
alegria às crianças 
internadas
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 Vacinação extramuro
A unidade móvel de atendimento estará estacionada no Calçadão da Avenida 
Brasil, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no Centro de Cascavel, 

nesta quinta-feira (15), das 8h às 17h, como ação extramuro das Campanhas de 
Multivacinação e Contra a Pólio.

A Campanha de Multivacinação tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de 
crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Já a imunização contra a polio-
mielite tem como público-alvo as crianças a partir de 12 meses a menores de 5 anos 
de idade. Além disso, as vacinações nas unidades de saúde seguem normalmente, 

das 8h às 17h. O encerramento está programado para o dia 30 de outubro. 

 “A família aumentou”; “O amor 
multiplicou”; “Agora somos três”; “Pro-
movido a irmão mais velho”; “Menina 
ou menino?” são algumas frases que 
você deve ter visto nas redes sociais 
nos últimos meses. Com o isolamento 
forçado devido à pandemia, muitas 
brincadeiras surgiram sobre uma nova 
safrinha de bebês. E, em algumas 
cidades, ela parece se confirmar. 
Caso de Toledo, onde o número de 
serviços direcionados a gestantes 
(ou com suspeita) aumentou.

De acordo com a secretária de 
Saúde, Denise Liell, o Município regis-
trou aumento de 6% no número de 
testes rápidos de gravidez realizados 
no Município. “Só de maio a agosto 
deste ano, passamos de 3.683 exa-
mes para 3.905. Consideramos isso 
como um dos efeitos da pandemia. 
Teremos uma safrinha nova de crian-
ças. A vida sempre deve ser comemo-
rada e brindada”, brinca a secretária. 

Em Toledo, a Secretaria de Saúde 
acompanha 747 gestantes que 
fazem o pré-natal na rede pública. 
No mesmo período do ano passado, 
eram 695, quase 7,5% a mais.

CEGONHA CAUTELOSA 
Já em Cascavel, a dona cegonha 

está mais cautelosa. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, de abril a 
setembro deste ano foram realizados 

Maternidade x 
Pandemia

A cascavelense Deisiane Zierhut 
tem 24 anos e está se formando em 

Jornalismo. Na semana passada, 
descobriu que está grávida do pri-

meiro filho. “Foi uma surpresa muito 
grande. Não estava nos meus planos 
ser mãe neste ano, até porque falta 
um ano para eu me formar na facul-
dade, porém, aconteceu e o bebê já 

é muito amado”. 
Para ela, a maternidade, neste 

momento de pandemia, exige ainda 
mais cuidados com a saúde. “Tenho 
um pouco de medo pela atual situa-

ção que estamos passando. O uso 
de máscara se tornou mais obriga-
tório ainda e  a utilização de álcool 

em gel triplicou. Quem vem me 
parabenizar pelo bebê já vou logo 
alertando ‘Opa! Calma! Álcool em 
gel primeiro’, e só depois cumpri-

mento”, relata.
A Secretaria de Saúde do Paraná 

divulgou orientações direcionadas 
a mulheres durante a pandemia 

ressaltando a importância do acom-
panhamento durante a gravidez. 

Consultas que estavam agendadas 
para gestantes de alto risco foram 

mantidas. Todos os exames necessá-
rios durante o pré-natal como ultras-

sonografia e ecografias também 
continuam a ser realizados normal-

mente em todo o Estado.  

n Reportagem: Patrícia Cabral
   Foto: Divulgação

Número de gestantes atendidas 
no Cisop durante a pandemia 

Abril  ........................695 
Maio  .......................703 
Junho .......................676 
Julho  .......................797 
Agosto  ....................759 
Setembro  ................804 

Número de gestantes cai
28% durante a pandemia

1.781 exames de Beta hcg (Dosagem 
de Gonadotrofina Coriônica Humana) 
no Laboratório Central, número bem 
inferior ao realizado no mesmo período 
do ano passado (2.924).

O número de futuras mamães tam-
bém está menor. De abril a setembro 
deste ano, 1.896 gestantes estão 
sendo acompanhadas no pré-natal 
pela Atenção Primária à Saúde no 
Município. No ano passado, eram 
2.634, ou seja, queda de 28%.

Por outro lado, no ambulatório 
do Cisop (Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Oeste do Paraná), em 
Cascavel, o movimento está maior. O 
número de grávidas atendidas para 
consultas com especialistas ou 
para a realização de exames mais 
complexos nos últimos meses 
aumentou 15%: de 695 gestantes 
em abril para 804 em setembro.



08 LOCAL CASCAVEL, 14 DE OUTUBRO DE 2020
09LOCALCASCAVEL, 14 DE OUTUBRO DE 2020

Eles não podem ficar desam-
parados. É com essa visão que 
a jornalista Edna Nunes não se 
cansa de mobilizar pessoas, par-
ceiros e instituições para fazer 
com que os refugiados que vi-
vem no Brasil recebam assistên-
cia que precisam. Desde 2017, 
suas ações ganharam corpo em 
Toledo, onde fundou a Embaixada 
Solidária, trabalho que agora pre-
tende trazer a Cascavel. 

A Embaixada Solidária na cida-
de vizinha se depara diariamente 
com inúmeros pedidos de ajuda de 
estrangeiros de todas as idades, 
que vieram de diferentes países, 
grande parte deles do Haiti, asso-
lado em 2010 por um terremoto. 
“A gente recebe muito pedido de 
ajuda de Cascavel. Muitas pesso-
as pensam que atuamos em toda 
a região, mas não temos estrutu-
ra para isso, então, nosso auxílio 
acaba sendo oferecido de maneira 
isolada, como no caso do assas-
sinato de um senegalês, em Cas-
cavel. Nós nos mobilizamos até 
com relação ao traslado do corpo”, 
lembra, referindo-se a um rapaz 
morto em uma confusão no Cen-
tro de Cascavel em julho de 2018. 
“Já atendemos também pedidos 
de mulheres grávidas, refugiados 
que chegam e ficam na rodoviária 
da cidade”, acrescenta.

Algumas ações em Cascavel 
têm sido feitas em conjunto com 
a Pastoral do Migrante. “A nossa 
parceria acontece especialmente 
com relação a vagas de emprego, 
necessidades de gestantes e pe-
didos de ajuda de algumas famí-
lias”, explica Edna.

A ideia da Embaixada Solidária 

Convivência e intercâmbio cultural: 
porque o mundo é uma casa só 

Além de todo o trabalho de assistência social, a Embaixada Solidária de To-
ledo tem um importante papel social, que é a valorização da cultura. “Eles 
são ótimos pintores, entalhadores, mas ainda não fazem muito artesanato. 
Não demonstram a arte porque chegam tímidos, temerosos... Queremos 
mostrar que eles podem, sim, cantar suas músicas, mostrar suas danças. 

Estamos organizando um estúdio de comunicação solidária na sede da Em-
baixada, justamente para desenvolver isso”, revela a jornalista Edna Nunes.

Outro desejo da fundadora da Embaixada é romper a diferença cultural 
e aumentar a interação: “Africanos e haitianos são povos muito felizes, 

honram amizades, são leais. Eles demoram para confiar porque chegam 
assustados e se deparam com culturas diferentes, mas são dispostos, fazem 
festas, sabem receber bem os brasileiros, entendem que precisam aceitar 

nossos costumes, mas querem preservar os deles”. 
Segundo ela, o mundo é uma casa só: “Nossa função é fazer essa ponte de 

integração com muita sensibilidade, permitindo que um aprenda com o 
outro sem ser através da invisibilidade social, de uma maneira traumática, 

sem violência e sem preconceito. O mundo é uma casa só”.

Embaixada Solidária em Cascavel 
vai atender 4.500 estrangeiros 

em Cascavel, por enquanto, está 
na fase de planejamento e organi-
zação. Para que se torne realida-
de, será preciso muito trabalho. 
“Fazer com que o projeto saia do 
papel depende de muita coisa. Es-
tamos reunindo pessoas que este-
jam dispostas a abraçar a causa, 
que vão passar por treinamentos, 
receber orientação...” 

Em Toledo, a Embaixada conta 
com 30 voluntários ativos e 70 
sazonais, que contribuem com 
ações e doações esporádicas. 
A ONG já possui sede própria e 
tem o apoio de colaboradores de 
diversas áreas, profissionais libe-
rais, além de instituições de ensi-
no e até do setor jurídico. 

A intenção é que o mesmo 
aconteça em Cascavel: “Vamos 
começar sem estrutura física. 
Depois de reunir os voluntários, 
vamos atrás das organizações, 
de empresários e instituições e 
encaminhar nossas necessida-
des, nossas demandas. Espera-
mos que até o ano que vem tudo 
já esteja encaminhado para a 
viabilização de uma sede igual a 
que temos em Toledo”.

10 MIL ESTRANGEIROS 
Edna conta que, na região oes-

te do Paraná, moram mais de 10 
mil estrangeiros e que só em Cas-
cavel o número chega a 4.500. Em 
Toledo, passa de 2.500. Mais de 
2 mil pessoas, de 14 etnias dife-
rentes, já receberam atendimento 
da Embaixada Solidária de Tole-
do. “Cascavel, Toledo, Pato Bran-
co e Medianeira são as cidades 

atualmente que mais possuem 
estrangeiros proporcionalmente 
no Paraná, segundo números di-
vulgados pelo Ceim [Centro de 
Informação para Migrantes, Re-
fugiados e Apátridas do Paraná]. 
Só de crianças, Toledo tem 250, 
com expectativa de dobrar para o 
ano que vem, porque as famílias 
estão aumentando muito nos últi-
mos meses”, comenta. 
 

n Reportagem: Patrícia Cabral
   Fotos: Divulgação

TRABALHO voluntário já é 
desenvolvido em Toledo há três anos

Como ser voluntário
Para fazer parte do projeto, a única 
exigência, segundo Edna Nunes, é 
ter boa vontade. “É preciso ter no-

ção do que é trabalho humanitário e 
sentir sintonia com a missão. Vamos 

inserir esses voluntários no grupo 
da Embaixada de Toledo para saber 

como a gente trabalha, quais os pro-
cedimentos. Depois vamos colocar 
em contato com uma voluntária de 
Cascavel para que a pessoa comece 

a acompanhar nossas atividades, 
entender como acontece esse pro-

cesso, a história de vida dos refugia-
dos, causas e principalmente para 

ajudar a encontrar soluções para as 
situações”, resume.

Em busca de uma 
vida melhor

Os estrangeiros que chegam ao Brasil, 
especialmente à região oeste do Pa-

raná, movidos pela esperança. Alguns 
vêm sozinhos, outros trazem a família 
toda, incluindo filhos pequenos. Aqui, 

eles se deparam com desafios que 
começam com a comunicação. Vários 
deles têm muita dificuldade em se ex-
pressar. Encontrar um lugar para morar 
também não é nada fácil. “Se fossemos 
listar as dificuldades, teríamos comuni-
cação, trabalho, invisibilidade, moradia 

e preconceito. Eles migram, não são 
atraídos. Vêm atrás de uma vida melhor, 

fogem de todo tipo de crises, desde 
ambientais, religiosas, econômicas e 

políticas”, conta Edna Nunes. 
Os homens possuem mais facilidade 
no mercado de trabalho por conta 

da oferta de vagas em cargos braçais, 
como na área da construção civil e em 
frigoríficos da região. “Eles aprendem 
o idioma mais rápido que as mulheres. 
Elas ficam mais restritas à convivência 
nas comunidades. Resgatamos pesso-
as em São Paulo que eram submetidas 

a trabalhos escravos nas indústrias 
têxteis, por exemplo”.

Muitos dos estrangeiros possuem 
ensino superior. “Em Toledo, aten-

demos refugiados que são formados 
em direito, temos contadores, enfer-

meiras, aeromoça... O problema é 
que a maioria não consegue exercer 
suas profissões e acaba se encaixan-

do em outras funções”, explica. 
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Eles não podem ficar desam-
parados. É com essa visão que 
a jornalista Edna Nunes não se 
cansa de mobilizar pessoas, par-
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da cidade”, acrescenta.

Algumas ações em Cascavel 
têm sido feitas em conjunto com 
a Pastoral do Migrante. “A nossa 
parceria acontece especialmente 
com relação a vagas de emprego, 
necessidades de gestantes e pe-
didos de ajuda de algumas famí-
lias”, explica Edna.

A ideia da Embaixada Solidária 

Convivência e intercâmbio cultural: 
porque o mundo é uma casa só 

Além de todo o trabalho de assistência social, a Embaixada Solidária de To-
ledo tem um importante papel social, que é a valorização da cultura. “Eles 
são ótimos pintores, entalhadores, mas ainda não fazem muito artesanato. 
Não demonstram a arte porque chegam tímidos, temerosos... Queremos 
mostrar que eles podem, sim, cantar suas músicas, mostrar suas danças. 

Estamos organizando um estúdio de comunicação solidária na sede da Em-
baixada, justamente para desenvolver isso”, revela a jornalista Edna Nunes.

Outro desejo da fundadora da Embaixada é romper a diferença cultural 
e aumentar a interação: “Africanos e haitianos são povos muito felizes, 

honram amizades, são leais. Eles demoram para confiar porque chegam 
assustados e se deparam com culturas diferentes, mas são dispostos, fazem 
festas, sabem receber bem os brasileiros, entendem que precisam aceitar 

nossos costumes, mas querem preservar os deles”. 
Segundo ela, o mundo é uma casa só: “Nossa função é fazer essa ponte de 

integração com muita sensibilidade, permitindo que um aprenda com o 
outro sem ser através da invisibilidade social, de uma maneira traumática, 

sem violência e sem preconceito. O mundo é uma casa só”.

Embaixada Solidária em Cascavel 
vai atender 4.500 estrangeiros 

em Cascavel, por enquanto, está 
na fase de planejamento e organi-
zação. Para que se torne realida-
de, será preciso muito trabalho. 
“Fazer com que o projeto saia do 
papel depende de muita coisa. Es-
tamos reunindo pessoas que este-
jam dispostas a abraçar a causa, 
que vão passar por treinamentos, 
receber orientação...” 

Em Toledo, a Embaixada conta 
com 30 voluntários ativos e 70 
sazonais, que contribuem com 
ações e doações esporádicas. 
A ONG já possui sede própria e 
tem o apoio de colaboradores de 
diversas áreas, profissionais libe-
rais, além de instituições de ensi-
no e até do setor jurídico. 

A intenção é que o mesmo 
aconteça em Cascavel: “Vamos 
começar sem estrutura física. 
Depois de reunir os voluntários, 
vamos atrás das organizações, 
de empresários e instituições e 
encaminhar nossas necessida-
des, nossas demandas. Espera-
mos que até o ano que vem tudo 
já esteja encaminhado para a 
viabilização de uma sede igual a 
que temos em Toledo”.

10 MIL ESTRANGEIROS 
Edna conta que, na região oes-

te do Paraná, moram mais de 10 
mil estrangeiros e que só em Cas-
cavel o número chega a 4.500. Em 
Toledo, passa de 2.500. Mais de 
2 mil pessoas, de 14 etnias dife-
rentes, já receberam atendimento 
da Embaixada Solidária de Tole-
do. “Cascavel, Toledo, Pato Bran-
co e Medianeira são as cidades 

atualmente que mais possuem 
estrangeiros proporcionalmente 
no Paraná, segundo números di-
vulgados pelo Ceim [Centro de 
Informação para Migrantes, Re-
fugiados e Apátridas do Paraná]. 
Só de crianças, Toledo tem 250, 
com expectativa de dobrar para o 
ano que vem, porque as famílias 
estão aumentando muito nos últi-
mos meses”, comenta. 
 

n Reportagem: Patrícia Cabral
   Fotos: Divulgação

TRABALHO voluntário já é 
desenvolvido em Toledo há três anos

Como ser voluntário
Para fazer parte do projeto, a única 
exigência, segundo Edna Nunes, é 
ter boa vontade. “É preciso ter no-

ção do que é trabalho humanitário e 
sentir sintonia com a missão. Vamos 

inserir esses voluntários no grupo 
da Embaixada de Toledo para saber 

como a gente trabalha, quais os pro-
cedimentos. Depois vamos colocar 
em contato com uma voluntária de 
Cascavel para que a pessoa comece 

a acompanhar nossas atividades, 
entender como acontece esse pro-

cesso, a história de vida dos refugia-
dos, causas e principalmente para 

ajudar a encontrar soluções para as 
situações”, resume.

Em busca de uma 
vida melhor

Os estrangeiros que chegam ao Brasil, 
especialmente à região oeste do Pa-

raná, movidos pela esperança. Alguns 
vêm sozinhos, outros trazem a família 
toda, incluindo filhos pequenos. Aqui, 

eles se deparam com desafios que 
começam com a comunicação. Vários 
deles têm muita dificuldade em se ex-
pressar. Encontrar um lugar para morar 
também não é nada fácil. “Se fossemos 
listar as dificuldades, teríamos comuni-
cação, trabalho, invisibilidade, moradia 

e preconceito. Eles migram, não são 
atraídos. Vêm atrás de uma vida melhor, 

fogem de todo tipo de crises, desde 
ambientais, religiosas, econômicas e 

políticas”, conta Edna Nunes. 
Os homens possuem mais facilidade 
no mercado de trabalho por conta 

da oferta de vagas em cargos braçais, 
como na área da construção civil e em 
frigoríficos da região. “Eles aprendem 
o idioma mais rápido que as mulheres. 
Elas ficam mais restritas à convivência 
nas comunidades. Resgatamos pesso-
as em São Paulo que eram submetidas 

a trabalhos escravos nas indústrias 
têxteis, por exemplo”.

Muitos dos estrangeiros possuem 
ensino superior. “Em Toledo, aten-

demos refugiados que são formados 
em direito, temos contadores, enfer-

meiras, aeromoça... O problema é 
que a maioria não consegue exercer 
suas profissões e acaba se encaixan-

do em outras funções”, explica. 



        10 VARIEDADES CASCAVEL, 14 DE OUTUBRO DE 2020

 Queima do louro 
Se você estiver se sentindo estressado ou de mau humor, simplesmente 

queime uma ou duas folhas de louro para defumar o seu ambiente. Para evi-
tar riscos com o fogo, você pode fazer isso colocando as folhas dentro de uma 

travessa de alumínio ou de outro material não inflamável. Permita que a fumaça 
tome conta do ambiente com todas as aberturas fechadas.

Após um período de, no mínimo, 10 minutos, ao retornar à sala abra as jane-
las e portas para que o ar volte a circular. Depois disso basta sentar e aproveitar 

a fragrância relaxante que terá tomado conta do ambiente, fazendo com que 
seus músculos e sua mente fiquem mais relaxados, o que permitirá que você se 

concentre com maior facilidade em alguma tarefa que precise realizar.
As folhas de louro ainda trazem um benefício extra, as baratas odeiam o seu 

aroma, portanto elas são muito eficientes para espantá-las.

Os benefícios mágicos do louro
Usado para atração de força, pro-

teção, prosperidade, fartura, sucesso, 
brilho pessoal e êxito em uma emprei-
tada, o louro melhora na energia física 
e mental, a percepção e visão no plano 
astral. O louro atrai riqueza, afasta nega-
tividade, elimina energias densas de 
origem espiritual, cria um campo ener-
gético espiritual, traz a força da ener-
gia divina para purificar os campos de 
energia e os ambientes em geral. 

Ainda hoje, vencedores de com-
petições esportivas como Olimpíada  
ganham coroas feitas da folha de 
louro, que representa o auge do 
sucesso, a superação e a vitória em 
uma difícil empreitada. Popularmente 
conhecidos como “Louros da Vitória”.

Na espiritualidade, essa folha é 
conhecida como a folha do Sacerdote 
e é poderosa quando pretendemos 
aguçar a nossa intuição, ela tem o 
poder e traz a força de Deus para o 
mundo físico fortalecendo a mediuni-
dade e a espiritualidade.

O simples ato de colocar uma folha 
de louro para cozinhar com o feijão 
já é considerado um ritual para atrair 
boas energias para o lar. 

Devido às qualidades protetoras e 
curativas, era utilizado pelos impera-
dores romanos nas viagens de barco, 
principalmente durante as tempesta-
des, para proteger os passageiros dos 
raios e outros infortúnios.

O louro é símbolo da eternidade, 
pelo fato de suas folhas estarem sem-
pre verdes e presas ao ramo. Por esse 
motivo. No Ano-Novo era costume em 
Roma adornar as portas com coroas 
de louro para atrair boa sorte e ener-
gias positivas. 

As folhas de louro devem ser parti-
das ou amassadas antes de seu uso 
para que liberem melhor os seus com-
postos aromáticos e propriedades. As 
folhas secas de louro devem sempre 
apresentar um aspeto verde e que-
bradiça ao toque (evite utilizar folhas 
acastanhadas ou amarelecidas).

Existem muitos trabalhos científi-
cos mostrando que o louro possui as 
propriedades antisséptica, calmante, 
desodorante, relaxante, tônica, diuré-
tica, antirreumática, anti-inflamatória 
e digestiva. Entre os seus nutrientes 

estão potássio, cálcio, fósforo, mag-
nésio, ácido fólico, as vitaminas B6 e 
C, entre outros.

Suas propriedades calmantes 
podem ajudar no combate ao estresse 
e à ansiedade. Já suas propriedades 
diuréticas estão ligadas à eliminação 
de líquidos, auxiliando no processo.

O louro também pode atuar como 
expectorante em casos de gripe, res-
friado, bronquite e outras doenças do 
aparelho respiratório.

As folhas de louro podem ser 
colocadas dentro de potes onde são 
armazenados farinhas, leguminosas, 
arroz etc. para afastar insetos como 
o carunchos/gorgulhos etc.

Louro e suas contraindicações: 
o emprego culinário é considerado 
seguro para a saúde. Não é recomen-
dado o uso do chá por mulheres grá-
vidas e em fase de amamentação. O 
óleo essencial só deve ser utilizado 
em usos externos e com moderação, 

pois poderá causar reações alérgicas 
em pessoas sensíveis a seus compo-
nentes. O consumo em excesso pode 
causar sonolência e pode ser prejudi-
cial às pessoas que possuem sensi-
bilidade no estômago.

Você pode aproveitar da energia do 
louro para fazer banhos, macerações, 
chás, no alimento, em escalda-pés, em 
pós... Enfim, existe uma infinidade de 
formas de aproveitar da energia desta 
erva poderosa. Só o ato de manipular 
a erva já é uma magia.

Considerado o óleo do poder pes-
soal ele Trabalha complexo de infe-
rioridade e sentimento de rejeição. 
Ativa fortemente o 3º chakra (poder 
pessoal) e o 6º (intuição e sabedoria). 

Sempre que for resolver algum pro-
blema que exija atenção e raciocínio, 
pegue uma folha de louro e esfregue nas 
mãos. Só lave as mãos quando retornar 
para casa.  Ótima dica para fazer quando 
for a uma entrevista de emprego também.
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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 a chance de fazer novos contatos. Seria uma boa ideia 
se concentrar nisso e entrar em detalhes. Você está cada vez 
mais em melhor forma e está definitivamente perseguindo seus 
objetivos principais. Você precisa beber mais líquidos.

Aquário 21/01 a 19/02
Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada 
está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Peixes 20/02 a 20/03
Você terá uma ideia clara das intenções de algumas pessoas. 
Há conclusões úteis que podem ser tiradas aqui. Você precisa 
abandonar hábitos antigos e revê-los de antemão antes de 
se dirigir na direção certa.

O ambiente é sóbrio, sombrio e austero e você vai fazer o que 
puder para se livrar dessa depressão. Você está sob tensão 
nervosa. Reconheça isto antes de pensar que você está se 
tornando impulsivo e aja de acordo com isso.

Combativo, firme e alegre, você vai enfrentar as tarefas de 
frente. Não se deixe influenciar por pontos de vista que che-
gam a você, resolva as coisas por si mesmo. Isso evitará o 
desperdício de energia.

Você está atraindo novas amizades que serão um trunfo 
para o futuro. Esteja aberto a novas ideias. Você sente a 
necessidade de moderar suas ações e isso é bom. Ouça 
seus instintos mais profundos e recupere-se de vibrações 
negativas do passado.

Você vai se mostrar mais sociável e aberto a ideias de fora 
e verá a vida com mais otimismo. Não se meta nos negócios 
de outras pessoas. Pare e ouça música ou faça algo que você 
gosta, vai ser bom tanto para o corpo como para a mente.

Sua energia psíquica está em alta e lhe dá um impulso prome-
tedor. Você vai compartilhar essa energia com as pessoas que 
vê. Há muito estresse em torno de você e você vai chegar ao 
seu limite. Tente encontrar algum lugar tranquilo e sossegado 
para descansar a cabeça.

Você terá a oportunidade de mudança e de manter a sua 
distância. Escape sem se sentir culpado. Você precisa ficar 
sozinho na calma completa para recarregar suas baterias. 
Seus processos mentais exigem descanso.

As exigências feitas por outras pessoas estão gastando 
suas energias. Tente não deixar que isso o tire do curso. 
Sua variação entre ação e apatia está lhe dizendo que você 
está cavando profundamente em suas reservas, por isso 
modere seu entusiasmo.

Uma ajuda exterior vai auxiliá-lo a lidar com um problema de 
uma vez por todas. Sua moral vai voltar com força. Você tem 
uma tendência a reagir muito rapidamente.

Você estará decidido a enfrentar os aspectos que vão irritá-lo e 
é hora de lidar com eles! Faça isso por etapas. Sua moral está 
melhorando e você vai se beneficiar de muitas ideias otimistas 
e dinâmicas. No entanto, seu corpo precisa de mais cuidados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 51

CCP
FRUTODOMAR

COBRIRENE
NAMRAGS

ATEBONSAI
MEDIUMONDE

DUOPOLEN
ECBISSET

CARIDOSO

PACATOCAMA

LIOTORI
ACOPLARA

INANAGI
BOASTOLEDO

LEGITIMOS

Camarão
(cul.)

Gambá
(bras.
Zool.)

Estra-
gado;

decom-
posto

Ocupar
por inteiro

uma
superfície

Instru-
mento de
ataque e
defesa

Indica
limite de
tempo
(prep.)

Nível (?):
é avalia-
do pelo
Enem

Arte orien-
tal de mi-
niaturizar
plantas

Pessoa
atuante

na sessão
espírita

Menor
formação
musical

Golpe
único do

boxe

O
filantropo,

por sua
atitude

"(?)
Cidadão",
sucesso
do Skank

O sinal
numérico
de zero

Prefixo
que indica
oposição

Nome
frequente

entre
islâmicos

O pacien-
te tratado

pelo
geriatra 

Unir duas
naves

espaciais

Santa (?):
o

Vaticano

Parti 
para ati-
vidade

Cícero
Pompeu
de (?): o
Morumbi 

Móvel do
quarto
Partido

britânico

Em que
lugar?

Urso, em
espanhol

Nome da
letra "N"
Fonte de

calor

Cargo máximo do
clube de futebol

Riqueza mineral do
Amapá

Distância
entre os
trilhos

Repetição

Elemento
masculino

da flor

Objetivo da pesquisa
sobre a Aids

Leite

Maio, em
francês

Vento
brando

Estúdio de filmagem

Orlando Villas-(?),
indianista brasileiro

Genuínos; verdadeiros

3/mai — oso — set. 4/tori. 5/timbu. 6/bonsai. 9/legítimos.
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 A terceira edição da megaope-
ração Metrópolis, deflagrada no 
último sábado pelo 5º Comando 
Regional da Polícia Militar em 94 
municípios das regiões oeste e 
sudoeste, passa a contar com o 
apoio do Bope (Batalhão de Opera-
ções Especiais) e do BPMOA (Ope-
rações Aéreas). A integração das 
forças ocorreu nessa terça-feira (13), 
com a apresentação do efetivo e do 
helicóptero no Centro de Cascavel.

O comandante do 5º CRPM, 
tenente-coronel Sérgio Augusto 
Ramos, destacou a efetividade 
da ação, que já teve outras duas 
fases, e ainda a importância dos 
reforços no trabalho: “É uma ope-
ração continuada e que já trouxe 
resultados. No feriado, realiza-
mos apreensões e prisões. Esse 
reforço é muito importante para 
intensificar nosso trabalho, que 
não tem prazo para ser finalizado, 
em especial o reforço aéreo, que 
cobre uma área de 35 viaturas. 
Então, enquanto está no ar, qual-
quer situação suspeita verificada 
é informada via rádio às viaturas 
que realizam a abordagem”, res-
salta o comandante. 

Segundo o 5º CRPM, nos três 
primeiros dias houve prisões rela-
cionadas o tráfico de drogas, porte 
ilegal de arma de fogo e outras 
situações. O trabalho das unidades 
operacionais resultou em 25 pri-
sões e cinco mandados de prisão 
cumpridos. Por meio de denúncias, 
flagrantes e abordagens preventi-
vas retiraram de circulação nove 
armas e 88 munições.

Nas duas edições anteriores, 
mais de 5 toneladas de drogas, 126 
mil pacotes de cigarros e 69 armas 

Megaoperação tem apoio 
aéreo e reforço do Bope

com 742 munições foram apreendi-
dos, com a recuperados de 68 veí-
culos e 543 pessoas encaminhadas 
às autoridades competentes.

A operação totaliza uma atua-
ção diária de cerca de 950 poli-
ciais militares e 370 viaturas. 
O policiamento é realizado pela 
união de esforços dos Batalhões 
Especializados da PMPR: Bope e 
BPMOA, que passaram a integrar 
a operação ontem, BPFron, BPRV 
e BPAMB em apoio aos cinco bata-
lhões que compõe o 5º CRPM (3º 
BPM, 6º BPM, 14º BPM, 19º BPM e 

CLÁUDIA NEIS 

APRESENTAÇÃO do efetivo e do helicóptero aconteceu no Centro de Cascavel

21º BPM), com ações preventivas e 
repressivas por meio de bloqueios 
em estradas vicinais, rodovias e 
perímetro urbano, com abordagem 
de pessoas e veículos.

O principal objetivo é o combate 
ao tráfico de drogas, armas, muni-
ções e o contrabando.

Suspeito de tentativa de homicídio é 
pai de criança que teria sido abusada

A Delegacia de Homicídios investiga a tentativa de homicídio registrada na 
manhã de segunda-feira (12) na Rua dos Tucanos, no Bairro Interlagos, zona 

norte de Cascavel. Um homem de 34 anos foi atingido por quatro disparos de 
arma de fogo. A suspeita é de que o atirador seja um vizinho dele.

De acordo com a PM, a vítima ferida por disparos já foi presa acusada de 
tentativa de abuso sexual contra uma criança, que seria filha do homem que 
teria efetuado os disparos. O homem baleado está internado no HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel em estado grave. Ele deve passar por procedimento 
cirúrgico para retirar os projéteis que atingiram tórax e cabeça.  A Polícia Civil 

realiza várias oitivas e ainda tenta localizar o autor do crime que teria fugido em 
carro de cor prata.  Informações sobre o caso podem ser repassadas de forma 

anônima pelos telefones 190 e 197.

Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
34 
01 
05 
28

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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 Disputar três competições 
simultâneas com calendário aper-
tado e rotina cansativa de treinos, 
viagens, concentrações e jogos não 
tem interferido de maneira negativa 
no desempenho do Cascavel Fut-
sal nesta temporada, pelo menos 
até aqui. O time possui 100% de 
aproveitamento em dois dos três 
campeonatos que disputa e ocupa 
as primeiras posições nas tabelas 
de classificação em todos.

Na Liga Nacional, é o vice-líder 
do Grupo B, com o mesmo número 
de pontos do primeiro colocado, o 
Carlos Barbosa: 17. 

O time cascavelense disputou 11 
jogos na competição nacional. Con-
quistou cinco vitórias, empatou duas 
vezes e sofreu apenas duas derrotas.

Cascavel lidera dois dos três 
campeonatos que disputa 

Já pelo Paranaense de Futsal 
Série Ouro, os comandados de 
Cassiano Klein seguem invictos e 
na liderança do Grupo A. O time 
disputou quatro partidas, venceu 
todas, e acumula 12 pontos. 

Na Liga Futsal Paraná, o time 
é líder do Grupo B, com 12 pon-
tos. Venceu todos os quatro jogos 
que disputou. 

Outro destaque positivo na cam-
panha do Cascavel Futsal na tem-
porada são os gols: balançou as 
redes 47 vezes. Sofreu 23. Carlão, 
com 13 gols (4 na LNF, 2 no Esta-
dual e 7 na LFP), é o artilheiro do 
time na Liga Nacional e na Liga Fut-
sal Paraná. No Paranaense, Carlão, 
Biel e Johnny dividem a artilharia, 
com dois gols marcados cada um.  

CASCAVEL dribla cansaço da temporada cheia e 
mantém bom desempenho 

Mais compromissos 
pela frente

Depois da vitória em cima do Cho-
pinzinho, por 3 a 1, na última segun-
da-feira (12), pela Liga Futsal Paraná, 

o time nem descansou direito e já 
segue para mais um duelo. Nova-
mente pela LFP, o elenco entra em 

quadra nesta quarta-feira (14) contra 
o Maringá. O jogo será no Ginásio da 

Neva, às 19h.

Confrontos pela 
Série Ouro 

Dois jogos serão realizados nesta 
quarta-feira (14) pela Série Ouro do 

Paranaense. No Ginásio da Rondinha, 
às 20h15, o Ampére recebe o Pato. 
Em Umuarama, os donos da casa 
jogam contra o Toledo, às 19h, no 

Ginásio Amário Vieira da Costa.
Já na sexta-feira (16), no Ginásio 
Alcides Pan, o Toledo enfrenta o 

Marechal.
E, no sábado (17), às 19h30, é a vez 
de o Cascavel Futsal voltar à quadra. 

O time do técnico Cassiano Klein 
recebe o Marreco, de Francisco Bel-

trão, no Ginásio da Neva. 

 O Pato Futsal, que representa 
o Paraná na Copa do Brasil, 
estreou com goleada por 5 a 0 
em cima do Real Madruga no Giná-
sio Dolivar Lavarda. O confronto 
da volta será no dia 21 deste mês 
em Araçatuba, São Paulo. O Pato 
joga pela vantagem do empate no 

tempo normal para ficar com a 
vaga na próxima fase. 

E, nesta quarta-feira (14), no 
Parque do Chimarrão, em Venân-
cio Aires (RS), outro represen-
tante do Estado na competição, 
o Dois Vizinhos, joga contra o 
Assoeva, às 18h. 

Paranaenses em quadra pela LNF 
Os times que representam o Estado na Liga Nacional de Futsal 

têm compromissos pela competição nacional.

Quarta-feira (14) - Jaraguá x Campo Mourão - 21h
Quinta-feira (15) - Foz x Marreco - 20h15

Sábado (17) - Jaraguá x Pato - 13h15

GOLS MARCADOS E SOFRIDOS 
PELO CASCAVEL FUTSAL EM 2020

Competição  ................. Gols marcados  ...... Gols sofridos 
Liga Nacional  ....................17 gols  ....................14 gols 
Série Ouro  ........................12 gols  ....................5 gols 
Liga Futsal Paraná  ............18 gols .....................4 gols 

Copa do Brasil

ASSESSORIA
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 Transmissão ao vivo e de graça 
Para acompanhar as partidas da Serpente Aurinegra no Campeonato Brasi-

leiro da Série D, o torcedor deve fazer o download do aplicativo da plataforma 
de streaming MyCujoo ou acessar o site para assistir de graça aos jogos.  

 A vitória sobre o Toledo, por 3 a 
1 no fim de semana, deixou acesa 
a possibilidade de o FC Cascavel bri-
gar pela classificação na Série D do 
Campeonato Brasileiro de Futebol.

Nesta quarta, o time cascave-
lense joga contra o Nacional em 
partida válida pela sexta rodada 
do Grupo A7. O confronto será no 
Estádio Erich George, em Rolân-
dia, às 15h30.

A vitória é considerada indispen-
sável visando à sequência do cam-
peonato: “É um jogo fundamental 
para as nossas pretensões dentro 
da competição, até para que a 
equipe valide os pontos conquis-
tados contra o Toledo. Uma vitória 
contra o Nacional nos aproxima 
da zona de classificação, e depois 
temos um jogo em casa contra a 
Por tuguesa do Rio de Janeiro”, 
explica o técnico do FC Cascavel, 
Marcelo Caranhato.

Nessa terça-feira (13), a equipe 
cascavelense realizou o último treino 
antes da partida e embarcou para 
Londrina, onde ficará concentrado. 

 Athletico recebe o Corinthians 
hoje, pela Série A do Brasileirão, 
dois times que lutam para sair 
da ponta de baixo da tabela. Os 
dois times têm 15 pontos, mas 
o Furacão está à frente, em 15º, 
pelo número de vitórias: quatro. O 
Timão venceu apenas três partidas 
até aqui e está na 17ª colocação, 
dentro da zona de rebaixamento, 
lugar que volta a frequentar pela 

primeira vez nos últimos oito anos. 
A “arma” é a estreia o técnico Vag-
ner Mancini, que assume em meio 
à pressão por vitórias. 

Após a derrota para o Inter, por 
2 a 1, o Athletico permaneceu em 
Porto Alegre até ontem, treinando 
no CT do Grêmio. O técnico Eduardo 
Barros aposta em recuperação e 
evolução do time.

“Na maioria dos jogos sob o 

meu comando, nós tivemos mais 
chances que os adversários, mais 
finalizações. Alguns resultados 
foram positivos e outros não”, 
analisou. “É trabalho, insistên-
cia e crença. O caminho está 
traçado. A equipe, em que pese 
um primeiro tempo ruim contra o 
Ceará, está sendo superior aos 
adversários, em jogos em casa 
e fora”, concluiu.

Athletico recebe o Corinthians

Para se manter vivo, FC 
Cascavel enfrenta o Nacional

O FC Cascavel está na sexta 
posição da tabela de classificação, 
com seis pontos conquistados até 
agora. O adversário possui três e 
é o vice-lanterna da disputa, na 
sétima colocação.

Lanterna X Líder
Ainda sem pontuar na Série D, 

Toledo segue na lanterna do grupo 
A7 e joga em casa contra o líder 

da competição, o Bangu, do Rio de 
Janeiro, que conquistou 11 pontos 

até agora. O jogo está marcado para 
as 19h no Estádio 14 de Dezembro. 
Em cinco jogos disputados, o Porco 
sofreu cinco derrotas. Outro saldo 

negativo na tabela da competição é 
com relação ao saldo de gols: sofreu 

21 gols e marcou cinco.
Já o time carioca balançou as redes 

nove vezes e sofreu quatro gols.

 A
S
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O
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CASCAVEL fez o último treino ontem, 
antes de seguir para Londrina
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JOGAM HOJE
   COPA DO BRASIL

19h15 Fortaleza  x  São Paulo

      BRASILEIRÃO
18h Palmeiras  x  Coritiba
19h15 Grêmio  x  Botafogo
20h30 Santos  x  Atlético-GO
21h30 Sport  x  Inter
21h30 Atlético-MG  x  Fluminense
21h30 Athletico  x  Corinthians

         SÉRIE B
16h Sampaio Correa  x  Figueirense
19h15 CRB  x  Chapecoense

        SÉRIE C
20h Imperatriz  x  Jacuipense

          SÉRIE D
15h Portuguesa  x  Mirassol
15h América-RN  x  Guarany Sobral
15h30 Potiguar  x  Jaciobá
15h30 Floresta  x  Globo
15h30 Coruripe  x  ABC
15h30 Nacional  x  FC Cascavel
15h30 Moto Club  x  São Raimundo-RR
16h CEOV  x  Goiânia
16h Sinop  x  Juventude
16h Palmas  x  Gama
16h Independente  x  Atlético-AC
16h Vitória-ES  x  Águia Negra-MS
16h River-PI  x  Santos-AP
16h  FreiPaulistano  x  Central-PE
16h Aparecidense  x  Real Noroeste
19h Goianésia  x  U. Rondonópolis
19h Toledo  x  Bangu
19h Campinense  x  Salgueiro
19h Bahia de Feira  x  Caldense
19h Ferroviária  x  Cabofriense
19h30 Baré  x  Altos
19h30 Novorizontino  x  São Luiz
20h Afogados  x  Atlético-PB
20h  Vitória da Conquista  x  Itabaiana
20h30 Villa Nova-MG  x  Atlético-BA
20h30 Marcilio Dias  x  Caxias
21h FAST  x  Vilhenense
22h30  Rio Branco-AC  x  Ji-Paraná

    LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Inglaterra  x  Dinamarca
15h45 Polônia  x  Bósnia
15h45 Islândia  x  Bélgica
15h45 Itália  x  Holanda
15h45 Croácia  x  França
15h45 Portugal  x  Suécia 

 O atacante português Cristiano 
Ronaldo teve um teste positivo 
para a covid-19, informou a FPF 
(Federação Portuguesa de Futebol) 
em comunicado publicado e seu 
site nessa terça-feira (13).

O jogador de 35 anos, que 
defende a Juventus, não jogará 
a partida desta quarta (14) pela 
Liga das Nações da Uefa contra a 
Suécia, mas “está bem, sem sin-
tomas, e em isolamento”.

A FPF acrescentou que os demais 

RESULTADOS DE ONTEM
 ELIMINATÓRIAS 2022

 Bolívia  1x2 Argentina
 Equador  4x2 Uruguai
 Venezuela  0x1 Paraguai
 Peru  2x4 Brasil
 Chile  2x2 Colômbia

    BRASILEIRO
 Flamengo  2x1 Goiás

jogadores da seleção passaram por 
testes devido ao diagnóstico positivo 
de Cristiano Ronaldo, mas todos 
deram negativo e estão à disposi-
ção para a partida contra a Suécia.

Eleito cinco vezes o melhor joga-
dor do mundo, Cristiano Ronaldo 
esteve presente no empate por 0 x 
0 de Portugal com a França pela Liga 
das Nações no domingo (11) e no 
empate também sem gols em um 
amistoso na última quarta-feira (7) 
contra a Espanha.

CR7 testa positivo e desfalca 
Portugal na Liga das Nações

Brasil vence o 
Peru de virada

O Brasil venceu o Peru por 4 a 
2 na noite de ontem (13) e garan-
tiu a segunda vitória em dois 
jogos pelas Eliminatórias Sul-A-
mericanas para a Copa do Mundo. 
Foram três gols de Neymar e um 
de Richarlison. Carrillo e Tapia 
marcaram para o Peru.

O duelo foi realizado no Está-
dio Nacional, em Lima, sem a pre-
sença de público devido à pande-
mia da covid-19.

Pelo saldo de gols, o Brasil 
lidera as Eliminatórias, tendo 
cinco gols a mais que a Argen-
tina. As duas seleções são as 
únicas com duas vitórias em dois 
jogos na competição.

A seleção brasileira volta a campo 
na segunda semana de novembro, 
quando enfrenta a Venezuela no 
Morumbi e o Uruguai fora de casa.

O JOGO
O Peru abriu o placar aos 

cinco minutos. Marquinhos afas-
tou mal bola na entrada da área 
e Carrillo pegou de primeira, 
mandando a bola no canto 

esquerdo de Wever ton.
O árbitro Julio Bascuñan assina-

lou uma penalidade para o Brasil 
aos 25 minutos. Após cruzamento 
da direita, Neymar foi puxado 
enquanto subia para cabecear e 
sofreu a infração. Ele mesmo bateu 
e converteu. Aos 13 do segundo 
tempo, o Peru ampliou com Tapia.

O empate brasileiro veio aos 19 
minutos. Neymar bateu escanteio 
da esquerda, Firmino cabeceou no 
segundo poste e Richarlison apa-
receu livre junto a outra trave para 
apenas empurrar para o gol.

A virada do Brasil veio aos 37. 
Novamente Everton fez a jogada pela 
esquerda e cruzou rasteiro. Dessa 
vez Neymar apareceu no primeiro 
poste e foi deslocado por Zambrano. 
Bascuñan viu o lance e assinalou a 
penalidade. Neymar bateu rasteiro 
no canto esquerdo para balançar 
as redes. Aos 48 minutos, Everton 
lançou Everton Ribeiro na área e o 
meia tentou o chute cruzado. Gallese 
defendeu com o pé, a bola bateu na 
trave esquerdo e sobrou limpa para 
Neymar apenas empurrar para o gol.
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