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Comunidade aprova e Cascavel
terá 3 colégios cívico-militares

A comunidade escolar aprovou a implementação do modelo cívico-militar nos Colégios 
Estaduais Brasmadeira, Olívio Fracaro e Santos Dumont, em Cascavel, a partir de 2021. 

Em todo o Paraná, foram aprovadas 176 unidades das 216 pré-selecionadas, em 72 houve 
recusa e outras 19 ainda estão em votação. l Pág. 6

Oitavas de final
Começam hoje os confrontos das oitavas de final da Liga 

Nacional. O Cascavel já está em Belo Horizonte, onde 
hoje desafia o Minas a partir das 20h. A partida de volta 
está marcada para este sábado (7), no Ginásio da Neva. 

l Pág. 14
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PREVISÃO DO TEMPO
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Novembro Azul: depressão após o 
diagnóstico do câncer de próstata
O diagnóstico do câncer de próstata pode provocar um sofrimento 

psíquico significativo nos homens. O medo da morte e da dor, assim como 
a preocupação com a sexualidade e com possíveis alterações no funciona-
mento familiar, interferem sensivelmente no modo de pensar do paciente 
e alteram sua maneira de enxergar a vida. Esses sentimentos podem ser 
gatilhos para a aparição de episódios de transtornos de humor ou, até 
mesmo, para o desenvolvimento da ideação suicida.

O câncer de próstata é o tumor mais frequente entre homens 
com mais de 50 anos. No Brasil, ele é o segundo tipo de câncer mais 
comum entre pessoas do sexo masculino, sendo responsável por 10% 
de todas as mortes causadas pela doença, atrás somente do câncer de 
pele não melanoma. 

Durante o primeiro ano de diagnóstico do tumor, os pacientes apre-
sentam taxa de incidência 77% maior de transtornos de humor quando 
comparada à população saudável. Esse risco persiste em até 47% dos 
enfermos mesmo após um ano de acompanhamento da doença.

Saber lidar e tratar corretamente os quadros de transtorno de humor 
pode melhorar significativamente o desfecho dos pacientes, resultando 
em mais qualidade de vida e maior adesão ao tratamento. Contudo, é 
necessário entender a variação do risco de suicídio por sexo, idade e tipo 
de tumor. No caso do câncer de próstata, é necessária uma avaliação 
do ponto de vista psiquiátrico principalmente em relação a depressão e 
ansiedade, provenientes da preocupação com a sexualidade, que podem 
envolver não apenas a disfunção erétil, mas também a incapacidade de 
sentir prazer ou de se satisfazer sexualmente o parceiro ou parceira.

A opção terapêutica vai depender da gravidade do quadro. O melhor 
a se fazer é direcionar o paciente para uma avaliação com um médico 
psiquiatria a fim de entender a melhor alternativa terapêutica. Caso outros 
membros da família já sofram com transtornos de humor, existe uma maior 
probabilidade de que ele desenvolva quadros semelhantes.

A conscientização e as campanhas relacionadas ao Novembro Azul 
são de extrema importância para rastrear o risco de desenvolvimento 
dessas doenças secundárias em pacientes oncológicos. Dessa forma, 
conseguimos tempo hábil para encaminhar esses homens aos servi-
ços de saúde mental e, consequentemente, aumentar as chances de 
sucesso no tratamento.

Sivan Mauer é médico psiquiatra especialista em transtornos do humor

Palavras cruzadas
Quartou, Áries! E o dia é perfeito sem defeitos 
para você abrir a porteira, coração! É hoje que 
acordos e parcerias podem se concluir! Vênus e 
Mercúrio, ambos em trânsito em Libra - apesar 
de não estarem em conjunção - irão facilitar os 
encontros sociais e amorosos. 

As coisas estão começando a dar bons resul-
tados. As incertezas abrem o seu caminho para 
novas possibilidades. No amor, atenção: lembre-
-se de que nem sempre você pode ganhar todas.  
Mantenha as expectativas.  Você está construindo 
bases sólidas para o seu futuro.

Poderá concluir um negócio ou um acordo 
que você estava desejando e tirar mais uma 
pedra do sapato. Os obstáculos eventuais 
que ainda estão no seu caminho serão ven-
cidos com mais coragem e determinação. 
Boas energias no amor. 

O dia começa com um balde de água fria nos 
seus projetos pessoais, capaz de diminuir seu 
otimismo.  Pode ser até que você se decepcione 
com uma negativa que irá receber de um par-
ceiro. Tenha cautela! No campo íntimo e emocio-
nal, a coisa tá um pouco mais fracassada.

A determinação e coragem te ajudarão a avan-
çar rumo aos seus objetivos pessoais. Mergulhe 
no trabalho e não deixe que nada te desvie de 
sua meta!Examine também as propostas que lhe 
serão apresentadas hoje, pois o seu Sol irá ajudar 
a obter sucesso em suas iniciativas.

Você percebe que as suas iniciativas come-
çam a fluir positivamente e que consegue uma 
resposta mais positiva para os investimentos. 
Sorte no jogo e azar no amor. Tenha cautela 
hoje e evite intrigas com seu amor. 

Fortaleça a sua força de vontade com pensamentos 
positivos, pois você ainda tem um bom caminho 
para percorrer para alcançar os seus objetivos pes-
soais. Mantenha altas as suas expectativas e tenha 
certeza de que todo seu esforço está construindo 
bases sólidas para o seu futuro.

O campo econômico continua instável e os astros 
desaconselham investimentos de risco. Você vai 
levantar com muita energia positiva e poderá cana-
lizar toda essa sua determinação e coragem que 
sente dentro de si para realizar os seus objetivos 
pessoais. Priorize os assuntos mais importantes e 
urgentes para não desperdiçar tempo precioso.

A Lua segue o baile pelo signo de Gêmeos, facilitando 
os contatos pessoais, e você pode sentir um sopro 
de otimismo capaz de modificar positivamente o seu 
humor. Os relacionamentos sociais, profissionais ou 
mesmo íntimos ganham um brilho novo.

Você deve sentir um forte estimulo que ajudará a ela-
borar e programar novas iniciativas, seja no âmbito 
profissional ou na intimidade. Com a família e ami-
gos, estabeleça um clima harmonioso. Procure acal-
mar a sua mente de vez em quando ao longo do dia. 

Os compromissos previstos para hoje poderão 
ser adiados ou cancelados e você precisará 
reorganizar toda a sua programação.  Na saúde, 
aproveite esse momento para realizar exames e 
buscar eliminar definitivamente um problema 
que está incomodando.

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 4 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Peixes. A intuição é a sua característica mais forte. Assim como possui outros dons para 
normais, que os fazem pessoas especiais, de talentos especiais e criativos. Seu número 
principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que representam o masculino e 
o feminino. Juntos formam o 3, de Júpiter, astro de natureza generosa, fraterna e ampla. 
Caracteriza-se também pela duplicidade amorosa e conflitos no casamento.

Horóscopo nascido em 4 de novembro
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Analise cuidadosamente todas as possibilidades 
que você tem. Faça eventuais mudanças sempre 
que sentir a necessidade. Você pode ganhar um não 
bem redondo de um parceiro ou colaborador, mas 
não se chateie por causa disso. Os percalços do 
caminho tornam mais interessante a sua caminhada.

Sol

CRESCENTE
22/11 - 01h45

CHEIA
30/11 - 06h32

Quarta 4/11/2020

MINGUANTE
8/11 - 10h47

NOVA
15/11- 02h08

Paranaguá
max 24
min 15

Maringá
max 30
min 16

Cascavel
max 29
min 13

Foz do Iguaçu
max 32
min 16

Londrina
max 30
min 14

Curitiba
max 22
min 11

PREVISÃO DO TEMPO

FASES 
DA LUA

Sol
Quinta 5/11/2020

Sol
Sexta 6/11/2020

Loterias
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.
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Dia de Sorte
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 00 03 02 08 09 00

Super Sete concurso: 012
C O L U N A S

1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2123

01 06 14 15 22 31 41 53 54 56
62 65 67 70 71 73 75 78 81 83

Lotomania

01 03 04 09 10 11 12 13 
14 15 17 18 21 22 24

32.752
02.821
55.415
18.658
56.902

07 08 17 18 21 39 40
JOINVILLE/SC

41 46 54 57 65

OUTUBRO

01 11 12 13 17 29 31

Lotofácil concurso:2072
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BANCO 21

PQZ
INSTITUTO

OJOORALO
ANORMALM
MAGNESIO
AORAMDUO
EDDMATA
COMOVEDOR

TALOEDEN
MORUIDOS

CISNEAEU
SOLEVIP
ODEFEITO

ALVIVERDES
ATUOEATO

Roupas
usadas

para
dormir

Sucede à
oitava

Letra-sím-
bolo do

Super-Ho-
mem (HQ)

Vento
violento

em forma
de funil

Na parte
posterior

Conforto
almejado

pelos
cidadãos

Recurso
de câme-
ras foto-
gráficas

Significado
do "I" de

INSS

O mais
famoso do
Cinema é 
o Shrek

A estação
das folhas

secas

Seu sím-
bolo é Mg
(Quím.)

Remo, em
inglês

(?) Mort,
criação

de Luis F.
Verissimo

Que traz
emoção; 
emocio-
nante

Marisa 
Orth,
atriz

Haste
vegetal

Hipotético;
fictício

Ave como
o Patinho

Feio 
(Lit. inf.)

Nome
da letra

"F"

Apenas;
somente

Anticon-
cepcional
colocado
no útero

Palmeiras
e Coritiba, 
pelas suas
cores (fut.)

Repre-
sento no
Teatro 

Emanuelle
Araújo,
cantora
e atriz 

Estado cuja
capital é
Palmas
(sigla)

Olho, em
espanhol
Fora do
comum

Pedem
a Deus 
Em que

há má-fé

Falha; im-
perfeição
Consoantes
de "veto"

Mantra de
meditação

Barulhos

Paraíso
bíblico

Destaque
(fig.)

Tira a vida
de alguém
Acessório
da noiva

Forma da
ferradura
Sufixo de
"rinite"

O cliente 
preferencial
Criança, no
Candomblé

Canto para
duas vozes
Café com 
leite (bras.)

Orifício
da pia

(?) de Sá, 
colonizador

3/oar — ojo. 4/zoom. 6/relevo. 7/tornado. 8/magnésio.
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N A T A L I N O S
C A T E L O G O

R O C OC O M O L
M O S M A S S A
P M S O D E D

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

V G R M R R
D E S A B R I G A R

L O S O B E S A

De difícil 
entendi-
mento 

Regis-
trada pela
câmera

Charadas
e trava-
línguas

Parte de
baixo do
sapato

Os enfeites
usados em
dezembro

Pedra
para

amolar 
(pl.)

Polícia
Militar
(sigla)

Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Atividade
regula-

mentada
pela CBF 

Sensação 
que provo-

ca riso 
convulsivo

Mão de
tinta

colocada
na parede

Ferramen-
ta para
cortar

madeira

"(?) – Ho-
mens de
Preto",
filme

Desa-
compa-
nhado

(?) Her-
manos,

banda de 
"Ana Julia"

A pessoa
muito

acima do
peso ideal

Acionam
as teclas
Bolsa de
viagem

Vitamina
da laranja
Estilo or-
namental

Hiato de
"reatar"

Gás usado 
em

letreiros

Expressão 
que resume
o restante
de coisas
de uma

longa lista

Marca 
do plural 

Sem
nenhum
arranhão

Deixar
sem

moradia 

Luta

Expressão
de des-
pedida

Habitar 
Supremo 

Tribunal Fe-
deral (sigla)

Relativo
ao campo
Em + as
(Gram.)

Espécie
de fosso

Monte pou-
co elevado

Consoantes
de "rima"
Complexo
vitamínico

Tucano
e arara

Nome da
letra "G"

Bastões de bilhar

(?) Grosso, sua
capital é Cuiabá

Sufixo de
"etanol"

Cliente do 
INSS (fem.)

1.000, em
romanos

Prato
italiano

Incentivo
ao cavalo
Fruto da
videira

3/mib. 6/rococó. 7/até logo — cócegas — filmada. 10/arbitragem.

DIVULGAÇÃO

“Vencer 
é fácil. 

Perder nunca 
é fácil. Não 

para mim.”
O presidente dos 

EUA, Donald Trump, 
disse ontem que 

não tinha preparado 
um discurso para o 

resultado da eleição. 
A votação se encerrou 
ontem, e o resultado 
deve ser anunciado 
nesta quarta-feira. 

O adversário do 
republicano Trump é o 
democrata Joe Biden. 
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 Após ter sido debatido 
com a comunidade desde 
fevereiro, foi aprovado 
nessa terça-feira (3) o 
Projeto de Lei 16/2020, 
que estabelece normas 
gerais de combate à cor-
rupção e programa de 
integridade (compliance) 
nas contratações de 
empresas por parte da 
administração pública 
direta, indireta ou funda-
cional do Município de 
Cascavel. A denominada 
Lei Anticorrupção foi 
proposta pelos vereado-
res Fernando Hallberg, 
Pedro Sampaio, Policial 
Madril, Jorge Bocasanta, 
Nadir Lovera, Olavo San-
tos, Serginho Ribeiro, 
Rafael Brugnerotto e 
Mauro Seibert.

O projeto segue agora 
para sanção e entra em 
vigor 180 dias após a 
publicação da lei no Diá-
rio Oficial. Ou seja, a par-
tir de junho do ano que 
vem, todas as empresas 
que desejarem participar 
de licitações e celebrar 
contratos com o Municí-
pio de Cascavel devem 
ter um programa de inte-
gridade implantado.

Foram estabelecidos 
diferentes prazos para 
adequação que variam 
conforme os valores 
dos contratos firmados 
com a prefeitura. A par-
tir da vigência da lei, 
devem estar em con-
formidade empresas 
com contratos para 
obras e ser viços de 

engenharia acima de  
R$ 10 milhões, com-
pras e serviços acima de  
R$ 8 milhões e conces-
sões, consórcios, convê-
nios e parcerias público-pri-
vadas de qualquer valor. 

A partir de janeiro de 
2022, a lei valerá tam-
bém para obras com valor 
superior a R$ 5 milhões 
e compras e serviços no 
valor de R$ 4 milhões 
e, a partir de janeiro de 
2024, para obras de R$ 
3 milhões e compras no 
valor de R$ 2 milhões. 
O cálculo será feito com 
base no montante anual 
contratado pela empresa 
com o Município.

Segundo os proponen-
tes da lei, a ideia é com-
bater a corrupção blin-
dando a municipalidade 
contra as fraudes, as irre-
gularidades e os desvios 
éticos na conduta empre-
sarial. “O custo para iden-
tificar e punir o crime de 
corrupção é muito alto 
para a sociedade e nem 
sempre dá as respostas 
esperadas. Nosso propó-
sito é evitar que a corrup-
ção aconteça, atuando 
diretamente na fase de 
escolha e contratação de 
quem vai receber dinheiro 
público”, explicam.

Em caso de fraude 
comprovada na apresen-
tação de documentos ou 
no cumprimento do pro-
grama de integridade, as 
empresas ficarão impe-
didas de contratar com o 
Município por cinco anos.

LDO aprovada
A Câmara aprovou ontem 
a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) para 2021. 
Ela abre caminho agora para 
a LOA (Lei Orçamentária 
Anual), que ainda não 
chegou ao Legislativo e 
deve ser aprovada até 31 de 
dezembro. Com orçamento 
de R$ 1,473 bilhão, a 
Secretaria de Saúde fica 
com a maior fatia (R$ 
344 milhões), seguida da 
Educação (R$ 324 milhões). 

Emendas
Os vereadores 
apresentaram 41 emendas 
à LDO em diferentes 
secretarias. Foram incluídas 
adequações no orçamento 
em ações como abertura 
e revitalização de ruas e 
estradas rurais, construção 
de academias da terceira 
idade, investimento na 
formação de atletas, 
incentivo a eventos 
religiosos, construção 
de mais um restaurante 
popular, fortalecimento 
das vilas rurais cooperadas, 

reforma de escolas e Cmeis 
e de postos de saúde, 
reforma e construção 
de salões comunitários e 
quadras e campos de futebol 
dos bairros e distritos.

Sem bolo
O aniversário de 69 anos de 
Cascavel, no sábado dia 14, 
véspera de eleição, não terá 
bolo. O tradicional evento era 
promovido todos os anos pelo 
Rotary Club de Cascavel Leste. 
“Infelizmente, não teremos 
bolo gigante este ano, pois, 
em plena pandemia, é difícil 
de controlar a aglomeração 
das pessoas”, explicou um 
dos representantes do Rotary, 
Gilmar Carpenedo.

Reta final
Depois do encontro de ontem 
à noite, agora os candidatos 
a prefeito de Cascavel só 
devem se encontrar mais 
duas vezes: no dia 10 tem 
o segundo debate da AMC 
(Associação Médica de 
Cascavel) e, no dia 12, o da 
TV Tarobá. Neste ano, a RPC 
cancelou os debates.  

Impugnada
A expectativa pela divulgação de um cenário da corrida 

eleitoral em Cascavel ficou frustrada. Mais uma pesquisa 
foi impugnada. O resultado da consulta da Vox Data tinha 

previsão de ser divulgado ontem, mas o PDT conseguiu 
derrubá-la na Justiça. O partido moveu ação argumentando 

que os critérios para seleção do público amostral estavam 
divergindo dos dados do TSE. Assim, a menos de duas semanas 
da eleição, a corrida eleitoral em Cascavel segue uma incógnita. 

As atenções se voltam agora para a pesquisa Opinião/TV 
Tarobá, cujos números devem ser conhecidos amanhã (5).

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Mistério
Após a nota de repúdio divulgada fim de semana pela 

coligação do atual prefeito, que reclamou de agressões e 
do silêncio do mediador, Jorge Luiz dos Santos, no debate 
da última quinta-feira, a presença de Leonaldo Paranhos 

na AMC virou incógnita. 

Câmara aprova a 
Lei Anticorrupção
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A Acic (Associação Comercial 
e Industrial de Cascavel) reuniu 
os oito candidatos a prefeito de 
Cascavel com uma proposta: apre-
sentar perguntas diretas para que 
eles respondessem sobre assun-
tos específicos. Não foi permitida 
a interação entre eles, embora em 
várias oportunidades o prefeito Le-
onaldo Paranhos usou do próprio 
tempo para rebater informações 
apresentadas pelos adversários.

Foram elaboradas 32 pergun-
tas, para que cada candidato 
respondesse quatro sem que os 
temas fossem repetidos. Todos 
eles tiveram acesso a todas 
as questões antes, mas, mes-
mo assim, muitas delas foram 
respondidas de forma bastante 
básica, redundante e até vaga. 
O que mais se ouviu foi “temos 
que fazer um estudo”.

Juarez Ber-
té (DEM) foi o 
primeiro a ser 
q ues t i o nado , 
sobre como o 
setor público 
pode desenvol-
ver ações de for-
talecimento de 

indústria e turismo. “Na indústria, 
criar mecanismos, atrair empre-
sas para gerar renda, emprego, o 
que não temos visto. Temos uma 
característica positiva para atrair 
empresas, criando novos núcleos 
industriais; na questão do turismo 
de eventos, fazer parcerias públi-
co-privadas... Temos a ponte mo-
lhada, o Zoológico, que podem ser 
espaços para visitação (...) Quere-
mos tomar as medidas possíveis 
para atrair as indústrias e o turis-
mo”. Disse ainda que “é possível 
fazer com ações concretas”, mas 
não explicou exatamente quais 

Acic sabatina candidatos    e cobra ações concretas
são essas ações.

Outra questão abordada foi so-
bre o Aeroporto Regional, o qual 
disse ser importante projeto de 
futuro para o desenvolvimento de 
Cascavel e da região, e sobre a 
ampliação do limite básico do ISS, 
o qual concordou que é preciso 
“dar um passo para trás para dar 
dois para frente”.

Berté ainda “puxou a orelha” 
do Observatório Social ao falar 
sobre o assunto, reclamando que 
algumas ações foram ignoradas, 
citando de novo a questão da pon-
te do Ecopark que foi trocada.

Inês de Pau-
la (Progressis-
tas) foi indaga-
da sobre como 
pretende solu-
cionar a questão 
de quase insol-
vência do IPMC. 

“Teremos que ter um estudo téc-
nico a respeito. Temos um déficit 
muito grande devido à pandemia 
e que, com certeza, teremos que 
ter gestão de mão de ferro para 
que possamos dar igualdade aos 
nossos funcionários públicos 
que dependem dessa aposen-
tadoria no futuro, e dar a eles 
essa qualidade que eles tanto 
necessitam”. Segundo ela, pre-
tende discutir com os próprios 
ser vidores o assunto. Sobre 
como pretende sanar a falta de 
vagas nas creches, defendeu 
parcerias público-privadas e ci-
tou sua proposta de quatro polos 
industriais, onde haverá espaço 
para os filhos das trabalhadoras.

Citou a disposição de buscar 
convênios com governos estadual 
e federal para investir nos distri-
tos, e da necessidade de pavimen-
tar as estradas rurais. 

A primeira per-
gunta ao Paulo 
Porto (PT) foi 
como as ações 
da sua gestão 
podem convergir 
com a Cascavel 
que se quer no 

futuro. Segundo ele, “o Codesc é 
uma das boas invenções da Acic” 
e citou a importância da questão 
da sustentabilidade, lembrando da 
crise hídrica e do uso dos agrotóxi-
cos. “Na nossa gestão teremos o 
Codesc como grande parceiro na 
prefeitura para pensar iniciativas 
na perspectiva da sustentabilida-
de ambiental, por exemplo, o IPTU 
verde, que ainda não foi criado”.

Outra questão foi sobre atração e 
fortalecimento de indústrias. “O ano 
que vem será de muita dificuldade 
econômica. O Município terá que ter 
uma atenção muito próxima em rela-
ção a indústrias, serviços e pequenos 
empresários e também na comunida-
de rural, mas especial os pequenos 
empresários e produtores”.

Carlos Mora-
es (Avante) foi 
indagado sobre 
proposta para 
fortalecer a Guar-
da Municipal. Ele 
disse que preten-
de mudar o pro-

tocolo de atendimento, “fazer com 
que as viaturas da GM cheguem na 
mesma velocidade que as viaturas 
do Samu e do Siate”. E também des-
tacou apoio e suporte aos guardas, 
inclusive assistência psicológica, e a 
construção da Academia da Guarda. 

Falou sobre sinalização das 
ruas e melhoria das calçadas, so-
bre a crise hídrica, citando a pro-
posta de reservatórios urbanos, 
afundar o Lago e um terceiro lago. 

Marcio Pa-
checo (PDT) fa-
lou sobre ações 
que atendam a 
novos modais de 
mobilidade urba-
na serão prioriza-
das: “Talvez seja 

o problema que mais estressa a po-
pulação. Temos um grande projeto e 
temos que pensar a mobilidade urba-
na de uma maneira ampla”. Citou o 
processo licitatório do transporte co-
letivo, incentivando uso de energias 
renováveis nos ônibus e estabelecer 
uma grande rede de ciclovias. 

Sobre como agir como indutor 
do desenvolvimento, disse que vai 
“estabelecer um amplo e verdadeiro 
diálogo com a sociedade civil organi-
zada, como o Codesc. Vamos pensar 
em Cascavel a curto, médio e longo 
prazo”. Segundo ele, mais que criar 
novas empresas nesse momento, é 
importante dar um “suporte objetivo, 
financeiro, para que nosso micros e 
pequenos empresários continuem 
sobrevivendo no início do ano que 
vem”. “Vamos criar de fato uma Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico que possa desenvolver o 
papel que é dela, em parceria com 
a Fundetec, para que possa gerar 
novas empresas, e depois o Muni-
cípio dar suporte para que essas 
empresas não vão embora daqui”.

O pedetista também falou so-
bre a importante de separar es-
porte e cultura e citou a proposta 
de pagar uma bolsa-escola para 
atletas e professores.

Na sua pri-
meira resposta, 
que era sobre 
como dar mais 
pulso ao setor 
agropecuário, o 
prefeito Leonal-

do Paranhos (PSC) anunciou que 
a próxima administração terá mais 
R$ 20 milhões de ICMS, devido a 
um aumento do percentual. Já so-
bre o campo, citou que ampliou o 
orçamento de R$ 29 milhões para 
R$ 80 milhões. “Agora vêm aí os 
arranjos produtivos: a política pú-
blica do leite, do peixe... que vai 
nortear a nossa cidade”, citando o 
grande desafio de agregar valor. 

Falou também sobre o Escritório 
de Compras, com transmissão ao 
vivo, e citou a economia das com-
pras, que passou de 10,22% até 
2016 para 32,23% hoje.

Questionado sobre um novo 
Centro de Eventos, Paranhos lem-
brou que era um ponto do plano de 
governo que não conseguiu cum-
prir. “Cumprimos 98% do plano e 
[fizemos] algumas coisas que não 
estavam, como aeroporto, hospital 
municipal, estradas rurais, uma 
série de coisas, e esse ponto es-
pecífico não consegui”. Citou que 
algumas opções estão sendo vis-
tas, entre elas a Sociedade Rural, 
e a sede do Incra, na Neva. 

Questionado 
sobre a adoção 
do Almoxarifa-
do Central, Ma-
jor Arsênio não 
chegou a dizer 
como fará, mas 
defendeu a im-

portância do sistema para melho-
rar a fiscalização e garantir mais 
eficiência. “Acreditamos que, com 
essa implantação, todas as mer-
cadorias e itens que compõem a 
administração pública terão uma 
fiscalização muito melhor na entra-
da e na saída, tendo todos os seus 
itens de forma já separada e indi-
cado até por blocos, até para que 
agilize a reposição”.

Falou também sobre a neces-
sidade de integração entre to-
dos os postos de saúde e as 
UPAs. Sobre o futuro da Funde-
tec, sugeriu parceria com as vá-
rias câmaras temáticas da Acic. 
Também citou o uso mais amplo 
do território cidadão e “retonar 
os subprefeitos”.

O candidato 
Evandro Ro-
man (Patrio-
ta) foi inda-
gado sobre o 
homeschooling, 
ao que respon-
deu que a edu-

cação é a profissão que menos 
evoluiu nos últimos 150 anos e 
que o homeschooling é mais um 
modelo, a exemplo do EAD, o tra-
dicional, o cívico-militar... “Temos 
que estar abertos, sim. Sou favorá-
vel a essa ação do homeschooling. 
É uma das formas de educar e, 
no nosso governo, vamos dar um 
incentivo muito grande para desen-
volver, não só o homeschooling, mas 
toda e qualquer forma de educar. Va-
mos trabalhar com o modelo cí-
vico-militar do 1º ao 5º ano. Por-
que hoje, no período pandemia, 
estamos trabalhando por EAD, e 
todo o mundo se adaptou”.

Outra questão foi sobre me-
didas de simplificação de fe-
chamento de empresas, no que 
respondeu que pretender ouvir 
o setor para que informe o que 
está travando e “montar um co-
legiado para facilitar isso”. 

Como estratégia para a edu-
cação, citou as opções de cons-
truir novos Cmeis, parceria com 
escolas, comprar vagas de es-
colas privadas e dialogar com 
empresas devedoras para tro-
car dívidas por Cmeis.
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para atrair as indústrias e o turis-
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a Fundetec, para que possa gerar 
novas empresas, e depois o Muni-
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empresas não vão embora daqui”.

O pedetista também falou so-
bre a importante de separar es-
porte e cultura e citou a proposta 
de pagar uma bolsa-escola para 
atletas e professores.

Na sua pri-
meira resposta, 
que era sobre 
como dar mais 
pulso ao setor 
agropecuário, o 
prefeito Leonal-

do Paranhos (PSC) anunciou que 
a próxima administração terá mais 
R$ 20 milhões de ICMS, devido a 
um aumento do percentual. Já so-
bre o campo, citou que ampliou o 
orçamento de R$ 29 milhões para 
R$ 80 milhões. “Agora vêm aí os 
arranjos produtivos: a política pú-
blica do leite, do peixe... que vai 
nortear a nossa cidade”, citando o 
grande desafio de agregar valor. 

Falou também sobre o Escritório 
de Compras, com transmissão ao 
vivo, e citou a economia das com-
pras, que passou de 10,22% até 
2016 para 32,23% hoje.

Questionado sobre um novo 
Centro de Eventos, Paranhos lem-
brou que era um ponto do plano de 
governo que não conseguiu cum-
prir. “Cumprimos 98% do plano e 
[fizemos] algumas coisas que não 
estavam, como aeroporto, hospital 
municipal, estradas rurais, uma 
série de coisas, e esse ponto es-
pecífico não consegui”. Citou que 
algumas opções estão sendo vis-
tas, entre elas a Sociedade Rural, 
e a sede do Incra, na Neva. 

Questionado 
sobre a adoção 
do Almoxarifa-
do Central, Ma-
jor Arsênio não 
chegou a dizer 
como fará, mas 
defendeu a im-

portância do sistema para melho-
rar a fiscalização e garantir mais 
eficiência. “Acreditamos que, com 
essa implantação, todas as mer-
cadorias e itens que compõem a 
administração pública terão uma 
fiscalização muito melhor na entra-
da e na saída, tendo todos os seus 
itens de forma já separada e indi-
cado até por blocos, até para que 
agilize a reposição”.

Falou também sobre a neces-
sidade de integração entre to-
dos os postos de saúde e as 
UPAs. Sobre o futuro da Funde-
tec, sugeriu parceria com as vá-
rias câmaras temáticas da Acic. 
Também citou o uso mais amplo 
do território cidadão e “retonar 
os subprefeitos”.

O candidato 
Evandro Ro-
man (Patrio-
ta) foi inda-
gado sobre o 
homeschooling, 
ao que respon-
deu que a edu-

cação é a profissão que menos 
evoluiu nos últimos 150 anos e 
que o homeschooling é mais um 
modelo, a exemplo do EAD, o tra-
dicional, o cívico-militar... “Temos 
que estar abertos, sim. Sou favorá-
vel a essa ação do homeschooling. 
É uma das formas de educar e, 
no nosso governo, vamos dar um 
incentivo muito grande para desen-
volver, não só o homeschooling, mas 
toda e qualquer forma de educar. Va-
mos trabalhar com o modelo cí-
vico-militar do 1º ao 5º ano. Por-
que hoje, no período pandemia, 
estamos trabalhando por EAD, e 
todo o mundo se adaptou”.

Outra questão foi sobre me-
didas de simplificação de fe-
chamento de empresas, no que 
respondeu que pretender ouvir 
o setor para que informe o que 
está travando e “montar um co-
legiado para facilitar isso”. 

Como estratégia para a edu-
cação, citou as opções de cons-
truir novos Cmeis, parceria com 
escolas, comprar vagas de es-
colas privadas e dialogar com 
empresas devedoras para tro-
car dívidas por Cmeis.
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 A comunidade escolar aprovou 
a implementação do modelo cívi-
co-militar nos Colégios Estaduais 
Brasmadeira, Olívio Fracaro e San-
tos Dumont em Cascavel a partir 
de 2021. A votação aconteceu na 
semana passada. Das 216 institui-
ções pré-selecionadas pelo governo 
estadual, em 176 houve aprova-
ção, em 21 a comunidade decidiu 
pela manutenção do atual sistema 
e em 19 ainda ocorre a votação.

No Brasmadeira, 385 pessoas 
votaram, das quais 342 se mani-
festaram a favor e 43 contrárias. 
No Olívio Frac aro, houve o placar 
mais apertado: 280 votos a favor 
e 146 contra. No Santos Dumont, 
267 votaram pelo novo modelo e 
72 se posicionaram contra. Para 
ser válido o resultado, era preciso 
quórum mínimo de 50% +1.

O processo de consul ta 
pública começou na terça-feira 
da semana passada, dia 27, 
e foi prorrogado durante o fim 
de semana. Os 19 colégios que 
ainda não atingiram o quórum 
têm até as 20h desta quarta (4) 
para finalizar a votação.

Até ontem, 72.615 pessoas 
votaram na consulta pública. A 

Comunidade aprova e Cascavel
terá três colégios cívico-militar

comunidade escolar de cada uma 
das 216 instituições é composta 
por pais e responsáveis dos alu-
nos, professores, funcionários da 
escola e estudantes a par tir de 
18 anos. Nas escolas que apro-
varam a migração do modelo tra-
dicional para o cívico-militar, a 
implantação do novo modelo será 
em fevereiro de 2021, com o início 
do calendário escolar.

O QUE MUDA
Esse é considerado o maior pro-

grama do País na área, com inves-
timento de R$ 80 milhões, direcio-
nado a cerca de 129 mil alunos.

As escolas contarão com 
aulas adicionais de Por tuguês, 
Matemática e Civismo, possibili-
tando aos estudantes o aprofun-
damento no estudo sobre leis, 
Constituição Federal, papel dos 

três poderes, ética, respeito e 
cidadania. No Ensino Médio, 
haverá, ainda, a adição da dis-
ciplina de Educação Financeira.

Além de questões curriculares, 
outra mudança trazida pela nova 
modalidade de ensino - que será 
aplicada em escolas do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio - é a gestão com-
partilhada entre civis e militares. 
O diretor-geral e o diretor auxiliar 
permanecem sendo civis e as 
aulas continuam sendo minis-
tradas por professores da rede 
estadual, enquanto o diretor cívi-
co-militar será responsável pela 
infraestrutura, patrimônio, finan-
ças, segurança, disciplina e ati-
vidades cívico-militares. Haverá, 
também, de dois a quatro moni-
tores militares, conforme o tama-
nho da escola. 
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 As escolas municipais e os 
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) iniciaram os levanta-
mentos necessários para a organi-
zação das turmas e a realização 
das matrículas e das rematrículas 
para o ano letivo de 2021. As uni-
dades escolares realizaram o levan-
tamento dos alunos que frequenta-
rão a pré-escola I e II e o 1º ano e, 
para a maioria dos casos, a rema-
trícula ocorre automaticamente, 
sendo que a unidade escolar só 
contata a família para a assinatura 
do termo de matrícula e a renovação 
do comprovante de endereço. 

Nos demais casos, em que 
o aluno não frequentava a rede 
municipal ou está ingressando 
para uma unidade escolar dife-
rente, há datas específicas, que 
são detalhadas a seguir:

IDADES OBRIGATÓRIAS
Vale ressaltar que as famílias 

precisam ficar atentas à idade obri-
gatória para o ingresso de crian-
ças na escola. Toda criança de 4 e 
5 anos, nascida respectivamente 
até 31 de março de 2017 e 31 de 
março de 2016, está em idade obri-
gatória de matrícula. 

 
MATRÍCULAS NOVAS EM CMEIS

A partir dessa terça-feira (3) tive-
ram início as matrículas novas para 
Cmeis e Ceis (Centros de Educação 
- conveniados ao Município) para tur-
mas de Infantil, Infantil I, II, III e IV 
(Pré-escola I). São 2.700 vagas.

No entanto, o encaminhamento 
para as matrículas ocorre conforme 
direcionamento do Setor do Cadun 
(Cadastro Único) e as famílias devem 
apenas ficar mais atentas ao acom-
panhamento on-line da lista de 
espera e às ligações do Setor.

Não é necessário comparecer à 
Secretaria de Educação ou à uni-
dade escolar antes que o Cadun 

entre em contato.

CMEI XIV DE NOVEMBRO 
Até 5 de novembro, o Setor do 

Cadun também está realizando 
cadastros novos e/ou atualizações 
de cadastro para o Cmei Professora 
Nair Pandolfo Zaffari, do Bairro XIV 
de Novembro. Quem tiver interesse, 
deve agendar o atendimento por 
meio do telefone 4001-2861. 

1º ANO E PRÉ-ESCOLA
Nos dias 12 e 13 de novembro 

serão realizadas as matrículas para 
o 1º ano, para alunos que já estão 
matriculados em escolas munici-
pais ou nos Ceis conveniados. Já 
nos dias 16, 17 e 17 de novem-
bro ocorrem as matrículas para a 
pré-escola para alunos oriundos de 
Cmeis, Ceis e escolas, bem como 
para alunos encaminhados pelo  
Cadun. As famílias de crianças 
que nunca frequentaram escola ou 
Cmei e que ingressarão no pré ou 
no 1º ano têm os dias 19 e 20 de 
novembro para efetivar a matrícula 
diretamente na escola.

MATRÍCULAS NOVAS ENSINO 
FUNDAMENTAL

As matrículas novas para as 
séries iniciais do Ensino Fundamen-
tal, nos casos de alunos oriundos 
de outras redes de ensino, ocorrem 
nos dias 25 e 26 de novembro. E 
as matrículas por transferência, para 
os alunos das escolas municipais, 
serão nos dias 23 e 24 de novem-
bro, mas será necessária a apresen-
tação da declaração de matrícula da 
escola de origem.

Em março de 2020, a rede muni-
cipal contava com 30.413 alunos 
matriculados. Na última estatís-
tica, de setembro, o número era de 
31.052. Nesse período, o Município 
recebeu 329 alunos da rede particu-
lar, por meio de transferência. 

EJA
A partir do dia 1º de dezembro 

começam as matrículas para a EJA 
(Educação para Jovens e Adultos). O 
Município atende as séries iniciais 
do Ensino Fundamental, do 1º ao 
5º ano, e pessoas maiores de 15 
anos que não frequentaram a escola 
ou que não puderam concluir essa 
etapa da vida escolar. Os interessa-
dos podem procurar a Secretaria de 
Educação ou qualquer uma das uni-
dades que oferecem a EJA. Confira 
a seguir quais são:

l Centro Paulo Freire, Rua
 Presidente Juscelino 
 Kubitscheck, 373 - Alto Alegre
l Escola Aníbal Lopes da Silva,
 Rua Siriema, 234 - Floresta
l Escola Atílio Destro, Rua 
 Portugal, 1230 - Jardim Nova Itália
l Escola Francisco Vaz de Lima, 
 Avenida Interlagos, 541 - Interlagos
l Escola José Henrique Teixeira,  
 Rua Serra das Furnas, 1.462 
 - Morumbi
l Escola Maria Tereza Abreu de 
 Figueiredo, Rua Xavantes, 1.389 
 - Santa Cruz
l Escola Profª Maria Aparecida 
 Fagnani Soares, Rua Caieiras, 
 282 - Conjunto Riviera
l Escola Profª Maria dos Prazeres  
 Neres da Silva, Rua André de 
 Barros, 849 - Jardim União
l Escola Profª Maria Fumiko 
 Tominaga, Rua Leonardo da 
 Vinci, 858 - Tarumã
l Escola Zumbi dos Palmares,
 BR 277 - Km 572

TEMPO INTEGRAL
Nos dias 1º e 2 de dezembro, 

desde que todos os alunos da 
Pré-Escola e do Ensino Fundamen-
tal já estejam devidamente matricu-
lados, as escolas que atendem a ETI 
(Educação em Tempo Integral) iniciam 
as matrículas para essa modalidade.

Educação inicia cronograma
de matrículas para 2021
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 Fortes, poderosos, invencíveis e 
inatingíveis... Muitos homens se sen-
tem dessa forma e, por isso, acredi-
tam que nunca serão acometidos por 
uma doença grave como o câncer de 
próstata. As estatísticas, no entanto, 
indicam o contrário: apesar de se 
sentirem quase heróis, dados do 
Inca (Instituto Nacional do Câncer) 
estimam o diagnóstico de mais de 
65 mil novos casos do câncer mais 
comum entre os homens - excluindo-
-se o câncer de pele não melanoma.

Diante das expectativas preocu-
pantes, o Ceonc Hospital do Câncer 
lança a campanha “Novembro Azul 
é todo dia”, reforçando a ideia da 
campanha mundialmente conhecida, 
mas destacando que a prevenção 
deve ocorrer a todo instante.

“Pesquisas comprovam que, em 
comparação com as mulheres, os 
homens procuram menos os médi-
cos e, por isso, as doenças são diag-
nosticadas de forma mais tardia, o 
que pode comprometer o tratamento. 
Por isso, vamos trabalhar de forma 
intensa para conscientizar a popula-
ção sobre a importância de realizar 
exames preventivos e de estar em 

Novembro Azul: fique ligado 
sobre o câncer de próstata

dia com os check-ups anuais”, intro-
duz o médico oncologista do Ceonc 
Reno Paulo Kunz.

SOBRE A DOENÇA
O câncer de próstata é uma doença 

que acomete a próstata, uma glândula 
que só o homem possui e fica loca-
lizada na parte baixa do abdômen. 
Pequena, com forma similar a de uma 
maçã, fica abaixo da bexiga e a frente 
da parte final do intestino grosso.

Responsável pela produção de 
parte do sêmen, a próstata não 
indica sinais claros do câncer quando 
a doença ainda está nas fases ini-
ciais. Por isso, muitos homens não 
apresentam sintomas e, quando 
apresentam, são semelhantes a 
uma infecção urinária, por exemplo.

“Na fase mais avançada, o cân-
cer de próstata pode provocar dor 
intensa nos ossos e, em casos mais 
graves, pode até gerar insuficiência 
renal ou infecção generalizada. Por 
conta disso, é tão importante reali-
zar o diagnóstico precoce da doença, 
evitando complicações que podem 
comprometer não só a vida sexual 
do paciente, como também a saúde 
no geral”, complementa o médico.

Para o diagnóstico, portanto, as 
autoridades de saúde recomendam a 
realização anual de exames preventi-
vos para homens a partir dos 50 anos, 
idade considerada de risco para o sur-
gimento da doença. Nesse sentido, os 
pacientes podem ser submetidos ao 
exame de toque e à análise do PSA. 
No primeiro caso, considerando que 
a glândula fica em frente ao reto, o 
médico palpa a próstata e consegue 
perceber se há nódulos ou tecidos 
endurecidos. No segundo caso, é reti-
rada uma quantidade de sangue que, 
ao ser analisada em laboratório, indica 
a quantidade do antígeno prostático 

específico. A indicação de qual tipo 
de exame depende de avaliação 
médica. Caso haja confirmação do 
câncer de próstata, o tratamento 
pode envolver radioterapia, cirurgia, 
quimioterapia ou terapia hormonal, 
a depender do caso de cada paciente.

“No cenário ideal, conseguiría-
mos tratar quase todos os casos 
de forma menos invasiva em menos 
tempo e com mais efetividade. Mas 
isso depende da conscientização 
dos homens, que devem deixar de 
lado os tabus e constrangimentos 
para fazer os exames indicados e, 
caso estejam doentes, tenham a 
chance do diagnóstico precoce, que 
pode aumentar em até 90% as chan-
ces de cura”, reforça doutor Reno.

Para isso, o Ceonc disponibiliza 
um site com informações impor-
tantes sobre a doença e o diagnós-
tico. Basta acessar https://novem-
broazul.ceonc.com.br/. 

Além disso, durante todas as 
semanas de novembro, o hospital 
vai publicar conteúdos informativos 
nas redes sociais, visando alcan-
çar não só os homens, público-alvo 
direto da campanha, mas também 
as mulheres, que, normalmente, 
ajudam na tarefa de convencer os 
homens a irem ao médico. 
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O Lago Municipal de Cascavel tem cumprido 
nos últimos dois anos a sua mais nobre e 
fundamental missão para a qual foi criado: a 
de ser o regulador da vazão do Rio Cascavel. 
Formado por nascentes do rio que é o principal 
manancial da cidade, o Lago segura as águas 
em período de chuvas, evitando enchentes 
e danos nas margens. E, em período de 
estiagem, como este, o Lago mantém estável 
a vazão do Rio Cascavel, evitando que falte 
água e postergando um possível rodízio no 
abastecimento na cidade. A consequência é 
a redução significativa da água, deixando um 
cenário desolador no principal cartão-postal de 
Cascavel, a exemplo da imagem recentemente 
registrada pelo fotógrafo Celso Dias.  

 A Sanepar colocou em operação 
no fim de semana prolongado a nova 
captação de água do Rio São José, 
que deve ampliar em 25% a capa-
cidade de produção do sistema de 
abastecimento de Cascavel. Traba-
lhando com três conjuntos motobom-
bas, a captação começou a enviar 
para a cidade 280 litros de água por 
segundo. A unidade irá operar em 
fase de testes operacionais por pelo 
menos mais 90 dias.

Porém, em razão da estiagem 
prolongada, o Rio São José, a 
exemplo dos Rios Cascavel, Peroba 
e Saltinho, também sofreu redução 
da sua vazão em cerca de 40%, 
o que compromete o fornecimento 
de água na sua totalidade, como 
previsto em projeto. 

Para se ter uma ideia, na segun-
da-feira (2) foi necessário desligar 
um dos conjuntos de bombeamento 
de água porque o São José não dis-
punha de volume suficiente para 
enviar para o tratamento. Por essa 
razão, o registro do Lago deverá 
permanecer aberto a fim de manter 
o nível e a vazão de água do Rio 
Cascavel no ponto de captação.

Com Rio São José baixo,
Lago continuará sendo usado

ESTIAGEM
A estiagem histórica tem com-

prometido os sistemas de abas-
tecimento em diversas regiões 
do Estado. As chuvas registradas 
em Cascavel estão muito abaixo 
da média esperada a cada mês. 
A Coopavel tem registro de 945 
milímetros de chuvas de janeiro 
até agora em Cascavel. Essa pre-
cipitação é a menor registrada nos 
últimos 20 anos na cidade. As tem-
peraturas mais elevadas também 
contribuem com a redução na vazão 
dos rios e com o consequente 

 SANEPAR 

aumento no consumo de água, 
que atualmente está na casa de 
72 milhões de litros por dia.

NOVA estação entra em funcionamento com vazão 
40% abaixo do normal

Lago Municipal
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 De modo geral, 2021 
trará mudanças bastante 
positivas para todos. A 
vibração do ano é de ale-
gria e felicidade. Mas preci-
saremos estar conscientes 
de que nem tudo está sob 
nosso controle.

A tendência é que seja 
um ano que você esteja mais 
junto dos seus amigos. 
Uma vez que temos Vênus 
como o planeta regente de 
2021 e Oxum como a Orixá 
regente do ano, o foco de 
2021 estará todo no amor. 
Essa energia dominará 
todas as relações.

Outro Orixá que terá 
grande inf luência em 
2021  é  Oxa l á ,  que 
representa a criação. 

Juntamente com Vênus, 
esse Orixá traz a energia 
da criatividade, o que favo-
recerá quem trabalha com 
arte e outras áreas onde é 
necessário ser criativo.

Segundo o Horóscopo 
Chinês, os anos regidos 
pelo Boi costumam ser de 
boa saúde e vida plena. A 
preocupação maior deve 
ser com o estresse, já 
que a energia do Boi pode 
fazer com que você traba-
lhe demais e não se per-
mita relaxar. Busque incor-
porar atividades de lazer à 
sua rotina para ser livre de 
doenças emocionais, como 
a depressão e o estresse.

Fonte: Astrocentro

Estão abertas as inscrições para 
artistas que desejam mostrar o traba-
lho nas apresentações natalinas 2020 
de Cascavel.  As datas disponíveis são 
de 22 de novembro até 20 de dezem-
bro. As apresentações serão feitas no 
Palco Arena em frente à Catedral Nossa 
Senhora Aparecida. A agenda está 
aber ta para ar tistas das áreas de 
dança, música, teatro e literatura.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone: (45) 3902-1865, 
whatsApp: (45) 99835-1280, ou no 
Teatro Municipal Sefrin Filho - Setor de 
Música, de segunda a sexta das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h30.

CONCERTO DE ANIVERSÁRIO 
A Orquestra Sinfônica de Cascavel 

realiza o Concerto de Aniversário no dia 
14 de novembro em comemoração aos 
69 anos de Cascavel. O evento será 
no Teatro Municipal Sefrin Filho a partir 
das 19h e a entrada é gratuita. Os ingressos serão 
limitados por conta da pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19). O evento também será transmitido pela 
fanpage da orquestra no facebook: www.facebook.com/
orquestrasinfonicadecascavel.  

Apresentações natalinas 2020

Como será o ano 2021?
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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
Júpiter o está guiando na direção certa e você terá a inspiração 
para finalizar as questões atuais. Apesar de sua tendência a 
pensar muito, você vai manter uma visão equilibrada, tomando 
um pouco de ar fresco. O ar fresco é sinônimo de fuga mental.

Aquário 21/01 a 19/02
Você terá um longo caminho a percorrer para encontrar um 
ponto comum de acordo com pessoas próximas a você a 
respeito de seus planos. Apesar de sua tendência a pensar 
muito, você vai manter a sua compostura, tome ar fresco, 
literal e figurativamente.

Peixes 20/02 a 20/03
Está dando um passo atrás em relação a sua rotina e seus 
planos futuros. Você precisa de equilíbrio entre o seu estado 
de ânimo e sua saúde física; e atividade e repouso, de acordo 
com as exigências do seu corpo.

Você vai conseguir estabelecer um bom equilíbrio entre o 
trabalho e a sua vida privada hoje. Algumas pessoas exigem 
muito de você. Certifique-se de que você é capaz de aguentar 
isso não se esqueça de você no processo.

Viagens de negócios e documentos estão na ordem do dia. 
Ajuste seus planos para dar conta disso. Você não vai ter 
muita energia, mas seu estado de ânimo elevado vai com-
pensar isso. Fazer alongamento também ajuda.

Você terá mais liberdade para agir, pensando nos seus planos 
para o futuro. Você receberá boas notícias relacionadas com 
dinheiro. Você está mantendo a sua forma e vai se sentir 
confiante em melhorar ainda mais. Basta lembrar de que a 
ação é mais importante do que a intenção.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para viver, para 
aproveitar ao máximo a vida. Respire mais profundamente, 
isso vai lhe ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.

Você vai sentir mais autoconfiança, mais à vontade em público 
e mais livre para falar o que pensa. A melhor maneira de 
recarregar hoje será encontrando o relaxamento mental. 
Dedique-se a um passatempo artístico.

Alguém vai lhe pedir para fazer concessões e seria do seu inte-
resse entrar no mesmo jogo. Você deve reorganizar sua vida 
diária para estabelecer um melhor equilíbrio. Entrar em contato 
com a água (natação, mergulho, etc) seria muito benéfico.

Seu humor varíavel e instável é um reflexo de sua hesitação 
interior. Você está mostrando mais sentido em quanta energia 
você gasta hoje e um maior equilíbrio é evidente.

Você está particularmente atraído por experiências insólitas. 
Pense nas consequências antes de se apressar! Relaxar em 
casa de forma despreocupada seria tentador, por isso verifi-
que a hora de fazê-lo sem se sentir culpado.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar 
corretamente do seu relacionamento. Você precisa cuidar de 
si mesmo e compensar o período de negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer alguns ajustes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

EJ
PURPURINA

FORMOLTAXI

LAUGENO
MIGCARMIM

CUPOMOCA
AARERROS
RDCONTASE
BATATAST

MOLENGOACE
NAUMOLHO

BAJULARIR
TAANONCE

CORETOALMA

SACERDOTES

Pó brilhan-
te usado
em ma-
quiagem

Em
pequena 
quantida-

de
Líquido

usado em 
embalsa-
mamento

Veículo
urbano de

aluguel

Caça da
força

aérea da
Rússia

A segunda
maior

cidade do
México

Forma
sincopada

de
"maior"

Cédula
que dá

direito a
brinde
Rio que
banha a

cidade de
Berna

Operação
como a
adição

Ingredien-
te básico
do pão
ázimo

Elogiar
para obter
vantagens

Rede, em
inglês

Tempero
do

macarrão

O talento
que vem
de berço

Quiosque
para

concertos
musicais

Euclides
da Cunha,
escritor

brasileiro

Objeto da
salvação
religiosa

Ministros
de cultos
religiosos

Onze, em
espanhol
Sufixo de
"rubor"

Ponto de
saque do

vôlei
Habito

Selênio
(símbolo)
Goma de
mascar

Unidade
da taba

Gafe
(bras.)

Equívocos
A ação da
proteína
fibrina

Ápice
Tonali-
dade do

vermelho

Dois tipos de propo-
sições filosóficas de

natureza oposta

Precede a sentença
(jur.)

Os partidos políticos
de pouca expressão

Diz-se da terra desa-
bitadaTermo-

plástico usado na fa-
bricação de CDs (pl.)

Indolente;
pregui-
çoso

Ir plantar
(?): parar
de impor-

tunar
alguém

3/ace — net. 4/once. 10/coagulante. 11/guadalajara. 14/policarbonatos. 16/axiomas e teoremas.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03 
41 
01 
06 
32

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Pouco depois de sair da cadeia, 
um rapaz de 27 anos esfaqueou os 
pais e voltou a ser preso na tarde 
de ontem, em Cascavel. De acordo 
com o pai do rapaz, ele estava 
preso por ameaçar a família. Ao 
ser solto, foi até casa dos pais e 
atingiu ambos com golpes de faca. 

O pai, de 72 anos, foi atin-
gido no ombro e no pescoço, 
já a mãe, de 56 anos, teve feri-
mentos graves, além de quebrar 
a perna direita e a bacia. Ela foi 
internada no HU (Hospital Univer-
sitário) de Cascavel e o pai, após 
ser atendido na UPA (Unidade de 

Rapaz sai da cadeia, esfaqueia 
os pais e é preso novamente

Pronto-Atendimento), esteve na 
delegacia registrando Boletim de 
Ocorrência contra o filho. 

O casal mora na área rural. 
Após  a  ag ressão,  buscou 

atendimento na UPA. O rapaz 
fugiu, mas foi preso na sequên-
cia e encaminhado à Cadeia 
Pública, onde permanece à dis-
posição da Justiça.  

Homem aponta
arma a PMs
e é baleado

Outra morte investigada pela 
Delegacia de Homicídios é a de 
um homem de 56 anos, registrada 
na noite do último sábado (31), na 
Rua José de Linhares, Bairro Jar-
dim Veneza, em Cascavel. Ele foi 
atingido por disparos de arma de 
fogo e morreu no local. 

De acordo com a Polícia Militar, 
os policiais foram até o endereço 
após vizinhos relatarem tiros. Che-
gando à casa, os policiais precisa-
ram arrombar o portão e se depara-
ram com o homem armado, que teria 
apontado a pistola na direção deles, 
então atiraram contra o homem. 

Os socorristas do Siate foram 
acionados, mas só puderam cons-
tatar o óbito.  

DH investiga morte de advogada grávida; 
amigos e familiares serão ouvidos 

A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel investiga um crime que 
chocou a cidade na segunda-feira 
(2): a morte da advogada Vanessa 
Postal. Ela tinha 33 anos, estava 
grávida de três meses e foi encon-
trada morta ao lado do compa-
nheiro, o agente penitenciário 
Robson Fachini, na casa onde 
moravam, no Bairro Aclimação. 

Até agora, a investigação 
aponta que ela foi assassi-
nada pelo companheiro, que se 

suicidou na sequência.
O casal estava casado havia 

um ano e vivia uma relação con-
turbada. Os dois já haviam regis-
trado boletins de ocorrência um 
contra o outro. A delegacia deve 
ouvir amigos e familiares do casal 
para apurar fatos que possam 
auxiliar nas investigações. 

Os dois deixam filhos de 
outros relacionamentos: ele uma 
menina de 10 anos, e ela uma 
menina de quatro anos. 

PRF registra 13 feridos e 2 mortes
OPERAÇÃO FINADOS

A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) de Cascavel realizou a Opera-
ção Finados 2020 de 30 de outu-
bro a 2 de novembro de 2020. 

No trecho de 550 km de rodo-
vias federais fiscalizados pela Dele-
gacia da PRF de Cascavel, foram 
registrados 13 acidentes com 13 
feridos e dois óbitos. As principais 
infrações foram o não uso do cinto 
de segurança (94 notificados) e a 
ultrapassagem indevida (106). Qua-
tro condutores foram flagrados diri-
gindo embriagados e 48 veículos 
recolhidos ao pátio.

Dos acidentes mais graves, um 
aconteceu na região de Ubiratã, 
no domingo (1º) à noite, onde um 
condutor perdeu o controle do veí-
culo, saiu da pista e capotou. O 

motorista não resistiu aos ferimen-
tos e morreu no local. O outro aci-
dente ocorreu na noite de segunda 
(2) em Cascavel, no perímetro 
urbano da BR-467: um ciclista que 
cruzava a rodovia se envolveu em 
uma colisão transversal com uma 
caminhonete e morreu no local. 

Não há comparativo com o 
mesmo feriado de 2019, pois a 
data foi celebrada em um sábado 
e não houve feriadão.

FALTA de cinto de segurança e ultrapassagem 
indevida foram as infrações mais registradas
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 Os 16 classificados para a pró-
xima fase da Liga Nacional de Fut-
sal foram conhecidos e os confron-
tos válidos pelas oitavas de final 
da competição começam hoje. O 
confronto será de ida e volta. 

O adversário do Cascavel é o 
Minas, em Belo Horizonte. O jogo será 
nesta quarta (4), a partir das 20h. 

Para a partida contra os minei-
ros, a comissão técnica do Casca-
vel terá todo o elenco à disposição. 

A partida de volta está marcada para 
este sábado (7), no Ginásio da Neva. 

Em caso de dois resultados 
iguais, a decisão da vaga vai para a 
prorrogação, na qual o Cascavel tem 
a vantagem do empate, por ter feito 
melhor campanha do que o Minas na 
primeira fase. Não é considerado o 
saldo de gols na decisão da vaga. 

Cascavel estreia nas oitavas 
da Liga contra o Minas

Outros paranaenses
O Foz Cataratas encara o Corinthians também nesta quarta (4), no Ginásio Costa 

Cavalcante, enquanto o Campo Mourão recebe o Magnus. O Umuarama joga 
contra o Praia Clube, em Uberlândia (MG) amanhã (5). O adversário do Pato, 

atual bicampeão da LNF, é o Atlântico, de Erechim. O primeiro jogo será na sex-
ta-feira (6), no Rio Grande do Sul. O único time do Paraná que não segue na Liga 

Nacional é o Marreco, de Francisco Beltrão. 

CONFIRA TODOS OS DUELOS 
DAS OITAVAS DE FINAL

JOGOS DE IDA 
QUARTA-FEIRA (4)

15h Campo Mourão  x  Magnus
18h  Foz Cataratas  x  Corinthians 
20h  Minas  x  Cascavel 

QUINTA-FEIRA (5)
18h  Assoeva  x  Joinville 
20h  Praia Clube  x  Umuarama 
21h30 São José  x  Tubarão 

SEXTA-FEIRA (6)
19h15 Atlântico  x  Pato 
21h Joaçaba  x  ACBF 

JOGOS DE VOLTA
SÁBADO (7)

11h  Corinthians  x  Foz Cataratas 
13h15 Magnus  x  Campo Mourão 
16h  Cascavel  x  Minas 

     DOMINGO (8)
11h15 Umuarama  x  Praia Clube 
15h30 Tubarão  x  São José 
18h  Joinville  x  Assoeva 

   SEGUNDA-FEIRA (9)
15h  ACBF  x  Joaçaba 
17h15 Pato  x  Atlântico

 ASSESSORIA

Os times que seguem na disputa do 
Campeonato Paranaense de Futsal Série 
Ouro já estão definidos: Cascavel, Marechal, 
Foz Cataratas, Chopinzinho, Dois Vizinhos, 
Marreco, Campo Mourão e Umuarama.

A expectativa agora é pela data dos 
jogos. A Federação Paranaense de Futsal 
anda não divulgou o calendário.

Os confrontos das quartas de final 
também já estão definidos. O adversário 
do Cascavel será o Marechal, o Campo 
Mourão joga com o Dois Vizinhos, o 
Umuarama enfrenta o Chopinzinho e o 
Marreco, contra o Foz Cataratas. 

FÓRMULA DE DISPUTA
As oito equipes vão se enfrentar em 

jogos de ida e volta e se classificam para a 

Confrontos das quartas 
de final do Estadual

 Cascavel  x  Marechal
 Campo Mourão  x  Dois Vizinhos
 Umuarama  x  Chopinzinho
 Marreco  x  Foz Cataratas

semifinal quem garantir o maior número 
de pontos nos dois jogos. 

Não será considerado saldo de gols e, caso 
as equipes terminem com o mesmo número 
de pontos, haverá disputa de prorrogação, 
com dois tempos de cinco minutos cada.

As equipes mais bem classificadas na 
primeira fase realizam o segundo jogo em 
casa e, em caso de prorrogação, joga pela 
vantagem do empate para ficar com a vaga. 

A semifinal também será com dois 
jogos, assim como a final.

 Série Ouro aguarda a definição do calendário

 O Dois Vizinhos Futsal empatou com a 
Assoeva por 1 a 1 na noite dessa terça-feira 
(3) no Ginásio Teodorico Guimarães, em Dois 
Vizinhos, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

Rafinha fez 1 a 0 para o time de Venân-
cio Aires no primeiro tempo e Gugu Flores 

marcou para o Galo na etapa complementar.
Como o time paranaense havia ven-

cido o primeiro jogo no Rio Grande do 
Sul por 3 a 1, ficou com a vaga para 
a próxima fase e enfrenta o Pato na 
sequência da competição nacional.

Dois Vizinhos segue na disputa
COPA DO BRASIL
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COMO ESTÁ A SÉRIE D - GRUPO A7
CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GC GP SG %
1º Ferroviária 20 10 6 2 2 8 21 13 67
2º Cabofriense 19 10 5 4 1 12 17 5 63
3º FC Cascavel 18 10 5 3 2 9 17 8 60
4º Mirassol 16 10 4 4 2 7 20 13 53
5º Bangu 16 10 4 4 2 11 12 1 53
6º Portuguesa 13 10 3 4 3 11 12 1 43
7º Nacional 5 10 1 2 7 27 8 -19 17
8º Toledo 1 10 0 1 9 29 7 -22 3

RESULTADOS 10ª RODADA
 Toledo  1x3  FC Cascavel
 Bangu  0x0  Nacional
 Portuguesa  2x2  Cabofriense
 Ferroviária  1x0  Mirassol

PRÓXIMOS JOGOS – 7 E 8/11
 Cabofriense  x  Bangu
 Nacional  x  Portuguesa
 Ferroviária  x  Toledo
 Mirassol  x  FCCascavel

 Outros jogos da 11ª rodada 
Os outros representantes do Paraná na competição nacional também entram 

em campo pela 11ª rodada do Grupo A7.
No sábado (7), no Estádio Erich George, em Rolândia, o Nacional, que segue 

na sétima colocação com cinco pontos, joga contra a Portuguesa. O time paulista 
tem 13 e está na sétima posição.  O desafio do lanterna do grupo, Toledo, é fora de 
casa, contra o líder. Na Fonte Luminosa, o Porco (1 ponto) joga contra a Ferroviária, 

que já conquistou 20 pontos. O jogo está marcado para as 18h, sábado (7).
Pelo mesmo grupo, no Estádio Correão, no Rio de Janeiro, tem clássico 

carioca às 15h entre Cabofriense, vice-líder, com 19 pontos, e Bangu, quinto 
colocado, com 16.  

 O FC Cascavel segue traba-
lhando no Centro de Treinamentos 
do Clube para o próximo desafio, 
neste fim de semana, fora de casa. 
O time embarca para o interior de 
São Paulo, onde enfrenta o Miras-
sol pela 11ª rodada do Grupo A7 da 
Série D do Brasileirão. O confronto 
será neste domingo (8), às 19h.

O técnico Marcelo Caranhato 
projeta mais um confronto difícil 
e decisivo em São Paulo. “Jogo 
importantíssimo para as nossas 
pretensões, porque é um adver-
sário direto para a classificação. 
Temos evoluído e qualificado nosso 
jogo, buscando resultados, e o 
Mirassol tem feito isso também 
nas últimas partidas. Precisamos 
ter muita atenção e controle das 
ações para que a gente traga um 
resultado positivo”, avalia o treina-
dor do Cascavel.

A Serpente Aurinegra é a ter-
ceira colocada na tabela de classi-
ficação, com 18 pontos. O adver-
sário logo atrás, com 16.

ELENCO REFORÇADO 
Para a sequência da competi-

ção, a diretoria anunciou mais dois 
reforços. Um deles é o atacante 
Douglas Netto, 23 anos, que chega 
por empréstimo até o fim do Esta-
dual de 2021. O jogador atuava no 
Capivariano de São Paulo e, nesta 

temporada, participou de 16 jogos 
no Campeonato Paulista Série A3 
e marcou cinco gols. Douglas foi 
formado nas categorias de base 
da Ponte Preta de Campinas e tem 
passagens pelas equipes paulistas 
do São José e Comercial. 

O outro contratado, apresen-
tado ontem (3), é o centroavante 
Anderson Cavalo, de 34 anos, que 
estava no Imperatriz do Maranhão, 
disputando a Série C do Brasileiro. 
O jogador tem passagens também 

Com elenco reforçado, FC
vai a SP enfrentar o Mirassol

Anderson e Douglas devem deixar o time mais ofensivo 
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Com altos e baixos, time alcança 3º lugar
Uma campanha marcada por altos e baixos, quedas e superações, a equipe 

comandada pelo técnico Marcelo Caranhato chegou a amargar nas últimas 
posições, e agora comemora a permanência nas primeiras colocações da Série D.

Dos dez jogos disputados, são cinco vitórias, três empates e duas derrotas, 
o que representa 60% de aproveitamento na competição. O time marcou 17 

gols, sofreu nove e tem oito de saldo. O artilheiro da equipe é Paulo Baya, que já 
balançou as redes quatro vezes, seguido por Léo Itaperuna, que tem três gols, e 

Robinho, com dois gols marcados.

por Guarani, Portuguesa Santista, 
Penapolense, Grêmio Novorizontino 
de São Paulo, América (RN), Vila 
Nova (GO) e Portuguesa (RJ). 
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JOGAM HOJE
COPA DO BRASIL

19h Ceará  x  Santos
21h30 Flamengo  x  Athletico
21h30  América-MG  x  Corinthians 

 A comissão técnica da Seleção 
Brasileira fez mais duas substitui-
ções na lista original de convoca-
dos para os próximos jogos contra 
Venezuela e Uruguai, em novem-
bro. Os zagueiros Felipe (Atlético 
de Madrid) e Diego Carlos (Sevilla) 
foram relacionadoa para as vagas 
de Rodrigo Caio e Éder Militão. 

Rodrigo Caio foi diagnosticado 
com uma lesão na panturrilha 
direita, enquanto Éder Militão testou 
positivo para covid-19. Ambos não 
terão tempo suficiente de recupera-
ção para a participação dos treinos 
e jogos da próxima data Fifa.

O técnico Tite já promoveu outras 
duas alterações na lista original de con-
vocados. Philippe Coutinho e Fabinho, 
lesionados, tiveram suas vagas preen-
chidas por Lucas Paquetá e Allan.

A Seleção Brasileira inicia sua 
preparação na próxima segunda-
-feira (9) na Granja Comary, em 

 Depois das duas vagas deci-
didas na noite de ontem, a Copa 
do Brasil terá mais três partidas 
decisivas nesta quarta-feira. A partir 
das 19h, o Ceará recebe o Santos. 
Quem vencer estará classificado 
após o empate sem gols no jogo de 
ida. A novidade no Peie pode ser o 
retorno do lateral Pará, que renovou 
contrato na semana passada.

O Flamengo tem todo o favori-
tismo diante do Athletico após ter 
vencido o primeiro jogo, em Curi-
tiba, por 1 a 0. O time paranaense 
tem uma sequência de dez jogos 
sem vencer entre Liber tadores, 

Brasileiro e Copa do Brasil, mas terá 
a estreia de Paulo Autuori. Apesar 
da necessidade da vitória, o técnico 
deve poupar jogadores como Nikão, 
Cittadini e Márcio Azevedo.

O técnico Lisca garante que o 
América vai com força máxima para 
cima do Corinthians. O time mineiro 
tem a vantagem de ter vencido o 

l GOLEIROS
Alisson (Liverpool)
Ederson (Manchester City)
Weverton (Palmeiras)

l LATERAIS
Alex Telles (Manchester United)
Danilo (Juventus)
G. Menino (Palmeiras)
Renan Lodi (Atlético de Madrid)

l ZAGUEIROS
Diego Carlos (Sevilla)
Felipe (Atlético de Madrid)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Thiago Silva (Chelsea)

l MEIO-CAMPISTAS
Allan (Everton)
Arthur (Juventus)
Casemiro (Real Madrid)
Douglas Luiz (Aston Villa)
Everton Ribeiro (Flamengo)
Lucas Paquetá (Lyon)

l ATACANTES
Everton (Benfica)
Firmino (Liverpool)
Gabriel Jesus (Manchester City)
Neymar Jr. (Paris Saint-Germain)
Richarlison (Everton)
Vinicius Jr. (Real Madrid)

Veja abaixo a lista atualizada dos convocados:

TIME P J V E D GP GC SG %
1 Internacional 35 19 10 5 4 30 16 14 61
2 Flamengo 35 19 10 5 4 33 25 8 61
3 Atlético-MG 32 18 10 2 6 31 23 8 59
4 Fluminense 32 19 9 5 5 29 21 8 56
5 São Paulo 30 16 8 6 2 24 14 10 63
6 Santos 30 19 8 6 5 27 23 4 53
7 Palmeiras 28 18 7 7 4 25 20 5 52
8 Grêmio 27 18 6 9 3 21 17 4 50
9 Sport 24 19 7 3 9 19 26 -7 42
10 Fortaleza 24 17 6 6 5 16 12 4 47
11 Corinthians 24 19 6 6 7 22 26 -4 42
12 Ceará 23 18 6 5 7 23 26 -3 43
13 Atlético-GO 22 19 5 7 7 17 25 -8 39
14 Botafogo 20 18 3 11 4 19 22 -3 37
15 Bahia 19 18 5 4 9 23 28 -5 35
16 Vasco 19 17 5 4 8 20 25 -5 37
17 Coritiba 19 19 5 4 10 16 24 -8 33
18 Bragantino 19 19 4 7 8 22 26 -4 33
19 Athletico-PR 16 18 4 4 10 13 20 -7 30
20 Goiás 12 17 2 6 9 20 31 -11 24

    PRÓXIMA RODADA
      SÁBADO

18h  Athletico  x  Fortaleza 
19h São Paulo   x  Goiás
21h  Atlético-GO  x  Corinthians 

    DOMINGO
16h  Vasco   x  Palmeiras 
16h  Internacional  x   Coritiba 
18h15  Bragantino   x  Santos 
18h15  Atlético-MG  x  Flamengo 
18h15  Bahia  x  Botafogo 
20h30  Fluminense  x  Grêmio 
20h30  Ceará  x  Sport  

CONFIRA COMO ESTÁ O BRASILEIRÃO

Noite decisiva na Copa do Brasil
primeiro jogo fora de casa e se 
garante com um empate. 

Apesar da vitória sobre o líder 
do Brasileirão, o clima no Corin-
thians segue tenso, especialmente 
pelo afastamento de alguns jogado-
res. Ontem, a diretoria confirmou a 
contratação do atacante Jemerson, 
que está no futebol do exterior.

Seleção tem alterações na zaga

Teresópolis. Pela terceira rodada 
das Eliminatórias da Copa do 
Mundo Fifa Catar 2022 receberá 
a Venezuela no Morumbi, em São 
Paulo. O último jogo do ano será 
em Montevidéu, contra o Uruguai.

Após duas rodadas, a Seleção 
Brasileira soma seis pontos nas 
Eliminatórias, liderando a classi-
ficação com nove gols marcados.
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TREINO da Seleção Brasileira no CT do Corinthians
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