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Canoagem em risco
A queda histórica do nível do Lago Municipal obrigou a 

equipe de canoagem a fazer algumas adaptações. Apesar de 
estar mais de 2 metros abaixo do normal, ainda não impediu 

os treinos, mas, se a situação piorar, pode inviabilizar o 
Campeonato Paranaense previsto para o mês que vem. 

l Pág. 14

 Sinvaldo Alves de Souza senta no banco dos réus nesta quarta-feira, acusado de matar a 
golpes de faca sua companheira, Ordélia Teodoro Ferreira, de 58 anos. Esse foi o primeiro 
feminicídio registrado este ano em Cascavel. O acusado chegou a ser preso, mas foi solto 

no início da pandemia por ter 69 anos de idade.
  

Primeiro feminicídio do ano 
vai a júri popular nesta quarta

l Pág. 12
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Cascavel 69 anos: acolhedora e promissora 
l Págs. 8e9
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Ministro da Economia, Paulo Guedes, em teleconferência com 
a agência Bloomberg, admitiu a possibilidade de estender o 

auxílio emergencial em uma eventual segunda onda de covid-19 
no País, mas com um valor menor que o atual. 

O urutau cascavelense
De acordo com pesquisas, o urutau é um pássaro solitário, que difi-

cilmente se deixa ver. Usa de sua cor em tons de canela com riscas 
transversais escuras para se camuflar nos galhos das árvores.

Devido à sua existência misteriosa, seu canto, que se assemelha a 
uma voz queixosa, o urutau é envolto em lendas e superstições.

Muitos não o tomam por uma ave, mas por um ser fantástico, inaces-
sível à mão e aos olhos humanos.

Pois bem, pelo menos uma dessas aves viveu em Cascavel, no Bairro 
Jardim Maria Luíza.

Em boa parte da região ainda havia mata nativa, então se tornou o 
habitat de um urutau.

No restante do Brasil, principalmente nas regiões norte e leste, atri-
buem ao urutau vários poderes, como preservar as jovens de paixões 
desonestas, suas penas são tidas como talismãs do amor, a obtenção de 
qualquer desejo desde que escrito com uma de suas penas etc...

O urutau cascavelense não possuía esses méritos, muito pelo con-
trário, era mal falado!

Os migrantes que vieram da parte central do Paraná, de Santa 
Catarina ou do Rio Grande do Sul também trouxeram suas lendas, entre 
as quais a de que o urutau (chamado de urutágua) era, na verdade, uma 
ave de mau agouro, que seu canto dizia a palavra “Saci”, que portava 
debaixo da asa o desenho do demônio e, pior: tinha mau hálito!

Pesquisadores escreveram que o urutau tem cabeça chata, olhos 
muito grandes e vivos, a boca enorme de tal forma que seus ângulos 
alcançavam a região posterior dos olhos. Como se alimenta de insetos, 
usa a boca escancarada e fétida para atraí-los. Uma vez repleta, fecha-a 
repentinamente num “clap”. Há quem diga que, andando pela floresta, já 
ouviu os “claps-claps” da boca do urutau.

Agora, o porquê de carregar junto à axila o horrendo desenho, é um 
mistério.

Mesmo mal falado, o urutau (ou urutágua) vivia no Jardim Maria Luíza, 
na mais perfeita paz, até o dia que alguém teve a ideia de incluir a Rua 
Carlos Gomes no circuito para corrida de carros que passava também pelo 
Parque São Paulo.  Isso ocorreu algumas vezes nos idos de 1967/1968.

O barulho, o povaréu e, principalmente a poeira, foram tantos que a 
ave se mandou! Nunca mais se ouviu, nas tardes modorrentas, o canto 
plangente do urutau: “Saci!”

Apesar de mais tarde ter sido construído um autódromo longe dali, o 
urutau não mais voltou. E agora nem voltaria (no caso seus descendentes), 
pois o urutau, ao contrário de outras aves que vieram morar nas cidades, 
ainda prefere o silêncio das florestas, que estão cada vez mais reduzidas.

Maria Antonia de Castilho é advogada e cronista

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

 “Se houver uma 
segunda onda no 
Brasil, temos já 
os mecanismos. 

Digitalizamos 64 milhões de 
brasileiros. Sabemos quem 
são, onde estão e o 
que eles precisam 
para sobreviver”.

Palavras cruzadas
Não se surpreenda se você tiver sonhos reveladores, 
capazes de ajudar a descobrir tramas ou intrigas que 
estão atrapalhando o seu sucesso pessoal. Faça 
planos práticos e avalie todas as possibilidades que 
a vida lhe apresenta.No amor, os astros indicam que 
um crush novo pode aparecer e fazer seu coração-
zinho bater mais forte.

Você deve se sentir com mais esperança e terá 
energia para pensar nos seus projetos futuros com 
otimismo. Outra influência presente em seu dia é 
fruto do aspecto que vai rolar entre Plutão e o aste-
roide Quíron e indica que você poderá ser chamado 
a ajudar alguém de quem gosta muito.

Estará mais sociável e amável no trato com os 
outros. Vai dar bom em encontros sociais ou pro-
fissionais e as parcerias de qualquer tipo estão 
favorecidas. Você pode concluir negociações que 
resolvam muitos assuntos financeiros pendentes. 

Aproveite o dia para organizar a casa com boa 
vontade e retirar coisas que não te servem mais, 
pois nessas arrumações você poderá até mesmo 
encontrar algo que achava ter perdido e que lhe 
será muito útil. Existem muitas energias positivas 
no ar: entre nessa sintonia e aceite as mudanças.

Os contratos de trabalho que você vem ambicio-
nando poderão ser alcançados com sucesso. Já 
a saúde deve ser influenciada por um aspecto do 
Sol com Netuno, que indica que o dia de hoje é 
perfeito sem defeitos para fazer aquele check-up 
que você vem adiando há tempos!Encare a tarefa 
e mantenha a tranquilidade.

A energia gerada é mais leve e permite que sejam 
resolvidos conflitos e desavenças, tanto em 
ambiente profissional como em ambientes mais 
íntimos ou domésticos. Aproveite a energia para 
retomar sobre assuntos parados que precisam de 
solução e concluí-los definitivamente.

Hoje os diálogos irão fluir com facilidade e parce-
rias e os acordos estão favorecidos. O dia não será 
perfeito sem defeitos. Vênus treta com Marte, que 
continua em retrogradação em Áries e o efeito será 
sentido especialmente no amor. O alerta de treta 
com o mozão é real oficial. Pratique a paciência. 

Talvez você consiga elaborar novas estratégias e 
obter melhores resultados de seus investimen-
tos, descolando aquela graninha consagrada. De 
maneira geral, a instabilidade do mercado finan-
ceiro não aconselha os investimentos de risco.

A energia gerada hoje será mais leve permitindo 
que sejam resolvidos conflitos e desavenças. 
Lembre-se, porém que existe uma energia de 
oposição gerada pelo planeta Marte, ainda em 
retrogradação em Áries. Esse aspecto astrológico 
causa conflitos internos e não somente nos seus 
relacionamentos com os outros.  

O planeta vermelho, que segue em Áries, arruma 
uma treta braba com a Lua e turbina sua vontade - 
mesmo que inconsciente - de provocar uma DR. 
Atenção: gastos excessivos, que comprometem o 
equilíbrio financeiro, podem ser os assuntos que 
vão semear a discórdia entre você e o mozão.

Se você tiver feito o seu dever de casa nos dias 
anteriores, poderá agora concluir um acordo impor-
tante, conseguir um novo emprego, alcançar uma 
meta há tempo ambicionada.  Pense em retomar um 
sonho antigo. Examine-o cuidadosamente e elabore 
sobre ele novos planos. 

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 11 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. 
São conservadores, elegantes, responsáveis, honestos e bem intencionados. Possuem senti-
mentos e posturas generosas e boas. Contudo, quando provocados ou humilhados reagem de 
uma forma agressiva, com violência ou com ironia.  Seu número principal é o 19, formado de 
1, do Sol e de 9, de Marte. O Sol que dirige, exerce o poder e a autoridade, mas que acaba 
ficando solitário. Marte que é ousadia, coragem, determinação, agressividade e violência, ações 
impulsivas e impensadas. Juntos formam novamente o número do Sol, cujas características 
já foram explanadas.

Horóscopo nascido em 11 de novembro
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Aproveite as últimas horas da Lua em Virgem 
para dar conta das atividades do dia a dia. As 
ocupações corriqueiras devem transcorrer com 
facilidade e até mesmo contar colaboração de 
parceiros e colegas, seja no ambiente familiar 
ou profissional. 

Chuva

CRESCENTE
22/11 - 01h45

CHEIA
30/11 - 06h32

Quarta 11/11/2020

MINGUANTE
8/11 - 10h47

NOVA
15/11- 02h08

Paranaguá
max 29
min 21

Maringá
max 28
min 22

Cascavel
max 27
min 17

Foz do Iguaçu
max 29
min 19

Londrina
max 27
min 21

Curitiba
max 27
min 17

PREVISÃO DO TEMPO
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Quinta 12/11/2020

Sol
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TIME DO
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03 06 08 01 07 09 09 

Super Sete concurso: 015
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concurso: 2125
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17 18 19 21 22 24 25

76.631
16.107
34.567
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26.051
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 46

FBT
PROTEINAS

CRITICAVO
BOTAHSACI

CUCALICE
BERLIMCADA

SAFELLD
SBOLICHE

AUTOSTAI
ARREDORN

ELIOEAID
IVBELAEI
SIRIMONGE

TAITIPEN
PALCOBRASA

Expressão
latina:
"assim

mesmo"
O mesmo
que "cor-
cundez"
(Ortop.)

Negrinho
que

assusta
viajantes

Calçado
protetor
contra
cobras

Sucesso
de Milton
e Chico

(?) Caval-
canti, co-
mentaris-
ta de F1

Cidade
dividida

após a 2ª
Guerra

Uma
unidade

num
conjunto

Perten-
cente a

ele

(?)-5:
cassou
direitos

no Brasil

Moeda do 
Japão (pl.)

Unidade
mínima
da Infor-
mática

Band-(?):
protege
feridas

Ingredi-
ente de

moqueca

Interjei-
ção que
designa
espanto

A maior
ilha da

Polinésia
Francesa

Religioso
que vive

em
mosteiro

Mundo ou
Sunset,
no Rock 
in Rio

A ponta
do cigarro

aceso

Caneta,
em inglês
Consoan-
te de "era"

Em volta
(?)

Gaspari,
jornalista 

Bonita;
esbelta
Farto;

opulento

Enxofre
(símbolo)
Registros
jurídicos

Jogo com
pinos

(bras.)
Banal

Secreção
do fígado
Seu sím-
bolo é "B"

Grupo que recepcio-
nou Colombo e

Cabral, na
América

Iguaria rica em
colesterol

Especialista em ação
judicial

Nutrientes
da carne

Censura

Sufixo de
"cipriota":
natural de

Molho à base de
farinha,
leite e

manteiga
Desmora-
liza (bras.)

Profes-
sora

(bras.
inf.)

3/aid — pen — sic. 4/lito. 5/palco. 6/cálice. 7/fritura. 8/bechamel. 14/processualista.
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Clemência;
miseri-
córdia

Inseto
indicador
de águas
límpas

"It Will 
(?)", su-
cesso de 

Bruno Mars

Forma da
curva de
retorno

Principal
rio da
África 
do Sul 

Lina (?)
Bardi,

projetista
do Masp

Norman
Mailer,
escritor
dos EUA

"Errando
(?) que se
aprende"

(dito)

Indústria
(abrev.)

Escola
literária 
de Émile

Zola

Cesário
Verde,
poeta

português

Que
passou a

fazer parte
de (fem.)

Música
típica

argentina

Príncipe
(?), figura
de contos
de fada

Associado
a épocas
passadas

Sigla de
sites de
partidos
políticos

Andar
da porta-
ria, nos
edifícios

"Rotação",
em rpm
(Fís.)

Posição 
de cada
ator em

cena
"Lar" das 

Tartarugas
Ninjas
(HQ) 

Guia com informações
para quem pretende

fazer o vestibular
Diz-se do número 7

(?) de confessionário:
não pode ser revelado

Nelson Rubens,
apresentador de TV

Jacques
(?), psi-
canalista

Doença respiratória crônica que
acomete quem fumou

por longos anos
Exposta com minúcias

Carro, 
em inglês

Virilidade

(?) Silva,
sambista

Região eu-
ropeia que
abrange
Noruega,
Suécia e  

Dinamarca

Verso, em
francês
Vexame
(gíria)

Viseira 
de boné 

ou quepe

Reduz
a pó

A pessoa
que alcan-
çou idade

muito
avançada

19ª letra
grega

Deterio-
ração

Interjeição
mineira
Poder, 

em inglês

Saudação
 jovial

Cobalto
(símbolo)

Festa de
núpcias

Laço, em
inglês

Notre-(?),
catedral
gótica 

de Paris

E ES M
I N D U L G E N C I A

F E C A R R A I N
I S M A E L B U

E S C A N D I N A V I A
V E R S O B L L

M I C O E I N D
N A T U R A L I S M O

P A L A U A T C
U I N C L U I D A
L O N G E V A C A N
M O I B O N D
O D AT A D O O I

E N C A N T A D O D
A D G M A R C A

T E R R E O E S G O T O

3/can — car — tau. 4/bond — dame — rain — vers. 5/lacan. 6/orange. 11/naturalismo.
Lotofácil concurso:2078
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 A menos de cinco dias das 
eleições, nenhum dos candidatos 
à Prefeitura de Cascavel utilizou o 
teto máximo de gasto, que é de  
R$ 1.523.771,57 no primeiro 
turno, e de R$ 609.508,63 em um 
eventual segundo turno. 

Até os dados informados ontem, 
dia 10, os oito candidatos haviam rece-
bido um total de R$ 2.523.709,99, 
dos quais R$ 1,578 milhão é do fundo 
de campanha. Foram informadas des-
pesas que somam R$ 1.649.871,62. 
Importante lembrar que a prestação 
de contas ainda é parcial. 

Entre os candidatos, Evandro 
Roman (Patriotas) e Inês de Paula 
(PP) contam com um bom dinheiro 
do fundão para a reta final de cam-
panha. Juntos, eles receberam 
mais de 90% do valor destinado 
até agora pelos diretórios aos can-
didatos a prefeito de Cascavel. 

Do total de R$ 1,578 milhão dis-
tribuído pelo fundão, Roman recebeu 
R$ 787 mil e Inês, R$ 617 mil.

VEREADORES CANDIDATOS À REELEIÇÃO DESPESAS PAGAS/
CANDIDATO ARRECADAÇÃO FUNDO ESPECIAL CONTRATADAS
Alécio Espínola(PSC) R$ 35.788,00 R$ 0,00 R$ 23.123,50
Aldonir Cabral(PL) R$ 16.022,50 R$ 15.000,00 R$ 7.677,00
Carlos Luiz de Oliveira(PSC) R$ 4.088,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Celso Dal Molin(PL) R$ 20.232,50 R$ 15.000,00 R$ 30.855,42
Jorge Bocasanta(Patriotas) R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 14,00
Fernando Hallberg(PDT) R$ 21.860,43 R$ 0,00 R$ 7.365,69
Jaime Vasatta(PODE) R$ 25.020,00 R$ 20.000,00 R$ 6.782,60
Josué de Souza(MDB) R$ 11.400,00 R$ 0,00 R$ 8.794,00
Mauro Seibert(PP) R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 3.121,00
Sidnei Mazutti(PSC) R$ 43.603,00 R$ 0,00 R$ 26.177,24
Misael Junior(PSC) R$ 9.388,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Nadir Lovera(PROS) R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 4.598,95
Olavo dos Santos(PODE) R$ 29.500,00 R$ 20.000,00 R$ 13.725,18
Roberto Parra(MDB) R$ 11.400,00 R$ 0,00 R$ 3.340,00
Pedro Sampaio(PSC) R$ 34.300,00 R$ 0,00 R$ 20.084,60
Sebastião Madril (PSC) R$ 4.388,00 R$ 0,00 R$ 3.538,00
Rafael Brugnerotto(PL) R$ 24.522,50 R$ 15.000,00 R$ 13.550,05
Romulo Quintino(PSC) R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 900,00
Serginho Ribeirto(PDT) R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 6.950,00
Valdecir Alcântara(Patriotas) R$ 15.119,63 R$ 5.000,00 R$ 3.571,63
TOTAL R$ 341.432,56 R$ 90.000,00 R$ 184.168,86

PRESTAÇÃO DE CONTAS CANDIDATOS A PREFEITO DESPESAS PAGAS/
CANDIDATO ARRECADAÇÃO FUNDO ESPECIAL CONTRATADAS
Carlos Moraes(AVANTE) R$ 28.000,00 R$ 20.000,00 R$ 43.500,00
Inês de Paula(PP) R$ 631.399,99 R$ 617.000,00 R$ 365.078,11
Juarez Berté(DEM) R$ 43.000,00 R$ 0,00 R$ 61.990,96
Leonaldo Paranhos(PSC) R$ 649.890,00 R$ 100.000,00 R$ 753.033,45
Major Arsênio(PRTB) R$ 9.600,00 R$ 0,00 R$ 17.710,00
Marcio Pacheco(PDT) R$ 38.000,00 R$ 0,00 R$ 61.069,42
Paulo Porto(PT) R$ 63.750,00 R$ 54.000,00 R$ 10.000,00
 Evandro Roman(Patriotas) R$ 1.060.070,00 R$ 787.000,00 R$ 337.489,68
TOTAL ARRECADADO R$ 2.523.709,99 R$ 1.578.000,00 R$ 1.649.871,62
DOAÇÕES RECEBIDAS/PESSOA FÍSICA R$ 945.709,99
LIMITE DE GASTOS PRIMEIRO TURNO R$ 1.523.771,57 

Campanhas modestas
A reportagem conferiu a prestação de 
contas dos 20 vereadores que concor-
rem à reeleição. A maioria dos candi-
datos apresenta cifras modestas, até 

agora. Cada postulante a uma vaga na 
Câmara de Cascavel pode gastar até 

R$ 100.189,24. 
Entre os 20, somente seis foram brin-
dados com auxílio do fundão. Jaime 
Vasatta e Olavo Santos, ambos do 

Pode, abocanharam R$ 20 mil cada um. 
Aldonir Cabral, Celso Dal Molin e Rafael 

Brugnerotto (todos do PL) receberam 
R$ 15 mil cada. Serginho Ribeiro (Patrio-

tas) recebeu R$ 5 mil. 
Mas o líder de arrecadação não tem 

verba do fundão. Alécio Espínola (PSC) já 
juntou R$ 35.788 em doação, dos quais 

informou ter gasto R$ 23.123,50 até 
agora. A maior despesa contrata/paga é 
de Dal Molin, no valor de R$ 30,8 mil.

Dois candidatos concentram 
maior poderio do Fundão

ELEIÇÕES 2020

Incluindo as doações de pes-
soas físicas, Roman também é o 
líder em arrecadação até agora, 
com R$ 1.060.070, seguido 
de longe pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC), que arrecadou 
R$ 649.890, dos quais R$ 100 
mil são do fundão. O que chama 
a atenção no caso de Paranhos 
é que as despesas contratadas/
pagas são 16% maiores que o 
montante arrecadado.

A terceira maior ar recada-
ção é de Inês de Paula, com 

R$ 631.399 no total.
A menor arrecadação é do Major 

Arsênio (PRTB), de R$ 9.600, com 
quase o dobro lançado em despe-
sas (R$ 17.710). A menor despesa 
contratada/paga é de Paulo Porto 
(PT), de R$ 10 mil.

A eleição do primeiro turno será 
neste domingo, dia 15. A partir de 
então, os candidatos têm até 30 dias 
para a prestação de contas final. Em 
caso de segundo turno, o prazo é de 
20 dias para apresentar a movimenta-
ção financeira dos dois turnos. 
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 Dos 462 candidatos a vereador 
de Cascavel, apenas dez apresen-
taram problemas com o registro e 
outros cinco renunciaram às candida-
turas. Dentre os dez que estão enros-
cados com a Justiça Eleitoral, oito 
aparecem com registro indeferido 
com recurso (candidato não regular e 
com pedido de registro julgado inde-
ferido; no entanto, há recurso inter-
posto contra essa decisão e aguarda 
julgamento em instância superior) e 
outros dois estão pendentes de julga-
mento (candidato cujo pedido inicial 
ainda não foi apreciado pela Justiça 
Eleitoral, mas concorre ao pleito e 
consta da urna eletrônica).

Mesmo assim, esses candida-
tos seguem fazendo campanha 
normalmente e aguardam o resul-
tado dos recursos.

Estão com os registros indefe-
ridos com recursos: Alcinira Oliveira 
(Cidadania), Marli Cândida Damásio 
(PTB), Mateus Vieira (DEM), Nédio 
Martins (MDB), Nivaldo Missio (PV), 
Professor Valmor (PDT), Rubens Men-
des (Patriota) e Ourandir Cordeiros 
dos Santos (MDB). Com registro 
pendente de julgamento estão os 

candidatos Luiz Amélio Burgarelli 
(PSD) e Euzébio Martins (Pros). 

COMO FUNCIONA
Ao contrário do que ocorria até 

2018, quando a divulgação dos 
resultados das eleições incluía ape-
nas os votos dados a candidatos 
cujas candidaturas estavam defe-
ridas, neste ano serão informados 
também os votos dos candidatos 
que estão indeferidos com recurso 
e pendentes de julgamento, cuja 
situação ainda pode ser alterada. 

Embora a votação seja visuali-
zada com a dos demais candidatos, 
haverá uma marcação deixando claro 
que os votos desse candidato não 
são considerados válidos. 

É preciso ressaltar que os votos 
dos candidatos indeferidos sub judice 
não são contabilizados no resultado 
geral, o que somente mudará se ele 
tiver êxito no recurso. Se isso aconte-
cer, é promessa de confusão à vista. 
Imagine como fica se um candidato 
com mil votos entrar no páreo depois 
de já foram definidas as cadeiras.

A vantagem é que, com a nova 
forma de divulgação, o eleitor poderá 

saber quantos votos o candidato 
recebeu e qual percentual dos votos 
totais está sujeito a alteração.

ANULADOS
Quanto aos votos em candidato 

cujo registro já estava indeferido defini-
tivamente no dia da votação, eles são 
anulados e não serão contabilizados 
para qualquer finalidade. O mesmo 
acontece quando o eleitor vota branco 
ou nulo por vontade própria. Esses 
votos não são considerados para 
nenhum fim e assim permanecerão. 
Eles são inclusive excluídos do cálculo 
dos chamados “votos válidos”.

NUMERO DE CADEIRAS
Os votos dos candidatos a 

vereador indeferidos com recurso, 
enquanto estiverem nessa condi-
ção, não são computados para defi-
nição da quantidade de cadeiras na 
Câmara. Apenas os votos válidos 
dados a candidatos ou legendas são 
contados. Se ao final o registro do 
candidato for deferido, seus votos 
passam a ser contados como váli-
dos e é realizado um recálculo para 
a definição das cadeiras. 

ELEIÇÕES 2020

Candidatos “enroscados” 
terão os votos computados
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Horta comunitária
Academia 
ao ar livre Ambulatório

Com o Programa Viver Mais, o Governo do Paraná está 
entregando 840 moradias em 21 municípios do Estado. 
Condomínios fechados, com estrutura de lazer e saúde 
para uma terceira idade digna e feliz. 
UM GOVERNO QUE NÃO SE ESQUECE DE NINGUÉM.

- Casas adaptadas 
- Horta comunitária 
- Biblioteca 
- Ambulatório
- Sala de informática
- Piscina
- Salão de jogos e festas 
- Academia ao ar livre

O GOVERNO 
DO PARANÁ CRIOU
O CONDOMÍNIO
DO IDOSO.
PARA OS PARANAENSES
VIVEREM MAIS E MELHOR.

840 MORADIAS 
ADAPTADAS
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 Após passar por uma reforma, a USF Ipanema retomará os atendimentos nesta quarta-
feira (11). A unidade fica na Rua Assis, 252, no Bairro Periollo. O agendamento para 

consultas deve ser realizado pelo telefone (45) 3902-1132. 

 As crianças que são atendidas 
no Cras XIV de Novembro, zona 
sul de Cascavel, pelo Serviço de 
Convivência e For talecimento de 
Vínculos, já escreveram suas car-
tinhas para o Papai Noel, colo-
cando no papel aqueles desejos 
tão esperados.

Os cascavelenses que quiserem 
adotar uma das cartinhas e partici-
par dessa ação voluntária de Natal 
podem buscá-las na sede do Cras, 

que fica na Rua Romário Correa, 
487. O presente deve ser enviado 
até o dia 5 de dezembro. 

A entrega dos mimos às crianças 
será feita no dia 18 de dezembro 
pela equipe do Cras, num sistema de 
take away, para evitar aglomerações. 

A iniciativa é uma foram de 
tornar mais feliz o fim de ano de 
crianças de famílias com baixa 
renda ou que estão em situação 
de risco social.

 A Polícia Civil de Cascavel divul-
gou nessa terça (10) orientações 
para evitar golpes no WhatsApp. 
De acordo com o órgão, diante de 
registro recorrente de crimes como 
esse, uma campanha de alerta e 
orientações está sendo preparada, 
mas algumas medidas podem ser 
tomadas para aumentar a segu-
rança dos usuários do aplicativo 
e evitar que criminosos tenham 
sucesso na ação.

Para aumentar a segurança, é 
recomendado que a pessoa habilite 
a “confirmação em duas etapas” 
no aplicativo (para isso, acesse: 
Configurações/Ajustes/Conta/con-
firmação em duas etapas).

Outra dica é nunca fornecer, 
para qualquer pessoa, o código 
de 6 números ou qualquer outro 
código recebido em seu aparelho.

Caso detecte que foi vítima 
do golpe, avise imediatamente 
seus contatos e envie e-mail para 
suppor t@whatsapp.com, solici-
tando a desativação temporária de 
sua conta do WhatsApp. 

Já as pessoas que recebem men-
sagens de contatos solicitando valo-
res, recomenda-se que não façam 
qualquer depósito sem antes con-
firmar, pessoalmente ou de modo 
inequívoco, a autoria do pedido.

Cras já tem cartinhas de 
Natal para serem adotadas

Atenção para dicas 
que ajudam a evitar 
golpes via WhatsApp

Utilidade pública
SECOM
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O comércio vai manter as portas 
abertas neste sábado, aniversário 
de Cascavel. A medida é possível 
graças a duas decisões judiciais 
do ano passado, que concedeu 
respaldo para que as empresas 
ficassem aber tas apesar de lei 
municipal que decreta feriado e 
proíbe a aber tura de estabeleci-
mentos não essenciais.

A advogada da Amic Paraná 
(Associação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do 
Paraná), Ellen Bruna Giacomini, 
explica que a decisão, ainda do ano 
passado, continua com validade: 
“Nós conseguimos demonstrar que 
a legislação municipal que proíbe 
a abertura dos estabelecimentos 
causa prejuízos financeiros aos 
comerciantes e viola direitos líqui-
dos e certos. A associação também 
sustentou que existe insegurança 
jurídica instaurada por conta de con-
trariedade da lei municipal em face 
da federal”, contextualiza Ellen.

O fundamento para essa 
decisão judicial é a Lei Fede-
ral 10.101/2000, que autoriza 
expressamente o trabalho do 
comércio em geral em feriados, 
sem distinguir o ramo de atividade, 
desde que observados os direitos 
trabalhistas. 

“Na decisão, o juiz deferiu a limi-
nar pleiteada pela Amic e observou 
que valeria para 2019, mas tam-
bém para os anos subsequentes. 
O que é importante observar é que 
a ordem judicial vale para os esta-
belecimentos associados da Amic 
que se enquadram como comércio 
geral”, alerta a advogada.

A outra decisão que ampara 
as empresas foi obtida pela Acic 
(Associação Comercial e Industrial 

O que diz a lei municipal
O advogado Joaquim Pereira Alves Junior, do corpo jurídico da 

Acic, informa que a Lei Municipal 5.689/2010 permanece em 
vigência. Referida norma proíbe o trabalho no dia 14, aniversário de 

Cascavel, porém faz ressalvas a alguns setores.
O artigo 3º da referida lei prevê: Ficam expressamente proibidos 

no dia 14 de novembro de cada ano a abertura e o funcionamento 
dos seguintes segmentos da sociedade: I - estabelecimentos comer-

cial e industrial, com exceção dos previstos no § 1º deste artigo.
E mais: II - escolas públicas e privadas; III - faculdades e universida-

des; IV - escritórios de todos os segmentos; V - segmentos de pres-
tação de serviços, com exceção dos previsto no § 1º deste artigo; VI 
- shopping center, com exceção do previsto no § 1º deste artigo.

O parágrafo primeiro traz algumas exceções, possibilitando a 
abertura dos seguintes setores: ficam dispensados ao cumprimento 
no disposto no caput deste artigo, os seguintes segmentos: I - hos-
pitais, Unidades Básicas de Saúde, Farmácias, Unidades de Pronto-
-Atendimento - UPAS, Siate e Samu; II - comércio varejista de gêne-
ros alimentícios, tipo panificadoras, mercearias, supermercados e 
hipermercados; III - hotéis, pensões e similares; IV - restaurantes, 
bares, cafés, confeitarias, leiterias, sorveterias e bombonieres; V - 

postos de combustíveis.
E mais: VI - estabelecimentos de prestação de serviços funerá-

rios; VII - praças de diversão, praça de alimentação e cinemas loca-
lizados em shopping center; VIII - locadoras de filmes, e IX - empre-

sas atacadistas de hortifrutigranjeiros.
Em caso de atuação, a multa pode ser de 500 UFM (R$ 22.675) 

em caso de primeira infração, 1.000 UFM (R$ 45.350) em caso de 
segunda infração e até a perda do alvará, em caso de terceira infração.

Decisões judiciais garantem
comércio aberto neste sábado

de Cascavel) também no ano pas-
sado, e que continua válida. A sen-
tença favorável foi concedida pelo 
juiz Eduardo Vila Coimbra Campos.

No despacho, o juiz afirma que 
“o funcionamento dos estabeleci-
mentos comerciais nos feriados 
ou domingos, além de propiciar 
maior comodidade à coletividade, 
tem reflexos na implementação de 
princípios de ordem econômica, 
a exemplo da livre iniciativa, do 
melhor interesse do consumidor e 
da busca do pleno emprego”.

A Cláusula 24ª da Convenção 

Coletiva do Comércio 2020/2021 
estabelece a possibilidade do tra-
balho nos feriados, sendo que, o 
parágrafo primeiro prevê que “os 
empregados que trabalharem nos 
feriados aqui estabelecidos recebe-
rão abono de R$ 65 por dia traba-
lhado pagos no holerite, mais um dia 
de folga compensatória a ser con-
cedido até 60 dias após o feriado”.

Ambas decisões abrangem ape-
nas as empresas associadas a ela. 
Informações podem ser obtidas 
pelos telefones (45) 3036-5636, 
da Amic, e (45) 3321-1400, da Acic. 
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 Atualmente, 332.333 pesso-
as vivem em Cascavel, estima o 
IBGE. Muitas delas nasceram aqui. 
Outras vieram em busca de oportu-
nidades, prosperidade, aperfeiçoa-
mento e mais qualidade de vida.

Cascavel é considerada a 14ª 
melhor cidade do Brasil para morar 
de acordo com dados do IDGM (Ín-
dice de Desafios da Gestão Muni-
cipal), que avalia as 100 melhores 
cidades brasileiras, com popula-
ção acima de 266 mil habitantes. 
A pesquisa publicada pela Macro-
plan aponta o melhor desempenho 
da cidade em uma década (entre 
2007/2008 e 2017/2018) e po-
siciona Cascavel como a terceira 
melhor do Paraná, atrás apenas 
de Maringá e Curitiba, respectiva-
mente 2ª e 8ª, no ranking geral.

Ana Paula Todeschi tem 28 
anos e mora em Cascavel há três 
meses. “Nasci em Cianorte, morei 
lá minha vida toda, mas me mudei 
para Cascavel por causa do empre-
go do meu marido. Apesar do pou-
co tempo que estou aqui, conse-
gui me adaptar e estou gostando 
muito. Espero continuar aqui por 
muitos anos. Tem bom atendimen-

Chegada dos 
índios caianguases 
e dos espanhóis. 
Anos depois, o 
tropeirismo teve 
papel na ocupação. 

Por que a cidade se chama Cascavel
O termo “cascavel” surgiu de uma variação do latim clássico “caccabus”. 
Significa borbulhar d’água fervendo. Segundo a lenda, o nome surgiu de 

um grupo de colonos que estavam pernoitando nos arredores de um rio e 
descobriram um grande ninho de cobras cascavéis, denominando então o 

local como Cascavel.  Cascavel significa também poder e sabedoria, porque 
a serpente era cultuada na antiguidade. 

 

1557▶ ▶ A cidade 
passou a 
desenvolver a 
sua economia 
com a produção 
da erva-mate. 

1910▶ ▶ Surge a Encruzilhada 
dos Gomes, um 
território que reunia 
trilhas abertas por 
tropeiros, ervateiros 
e militares.

1928▶ ▶ Cascavel começou a ser povoada quando José Silvério de Oliveira 
chegou ao local acompanhado de parentes. O entroncamento permitiu 
o desenvolvimento do local e consequentemente chamou a atenção de 
centenas de migrantes sulistas, de origens alemã, italiana, polonesa, ucraniana 
e cabocla. Eles vinham de regiões cafeeiras e logo expandiram a economia 
com outras atividades: agricultura, exploração de madeira e criação de suínos. 
A facilidade de aquisição de terras atraiu habitantes desenvolvendo-se o 
povoado, às margens da estrada que liga Guarapuava à Foz do Iguaçu.

1930▶ ▶ A vila tornou-se finalmente 
um distrito e foi criado o 
distrito policial, depois o 
distrito judiciário e o distrito 
administrativo (faziam parte do 
território de Foz do Iguaçu).

1934/1938 ▶ ▶  Cascavel é 
desmembrada de 
Foz do Iguaçu, 
transformando-se 
em Município no 
ano de 1951. 

1951▶ ▶Três anos depois, 
foi revogada a 
criação do Território 
sendo o domínio 
restabelecido ao 
Estado do Paraná.

1946▶ ▶Com a criação do 
Território Federal 
de Iguaçu, a 
região passou 
a fazer parte da 
nova unidade.

1943▶ ▶
 Linha do tempo

to na saúde, já consegui matricu-
lar meu filho na escola e, mesmo 
sendo cidade grande, tem muitas 
características de interior. É aco-
lhedora”, avalia a dona de casa.  

Já Nivaldo Francisco dos San-
tos é “veterano”. O aposentado 
de 75 anos nasceu em Cascavel e 
hoje mora na zona norte. “Nunca 
sai daqui. Meus cinco filhos nas-
ceram em Cascavel. Dois deles 
moram em Toledo, mas eu nunca 
quis me mudar”. 

Ele conta que muita coisa 
aconteceu: “Está tudo muito dife-
rente e as coisas mudaram muito 
rápido. O jeito de criar os filhos, 
de passear, as construções... 
Um dia não tem nada, quando 
você olha já tem uma construção 
nova. Agradeço a Deus pela saú-
de de poder ver tudo isso”.

A cidade possui IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) de 
0,782, é destaque pelo agronegó-
cio e pela expansão do setor de 
serviços, especialmente em saúde 
e educação, comercialização e pro-
dução, comércio e infraestrutura 
industrial, pesquisas e desenvolvi-
mento de tecnologias. 

Cascavel 69 anos: acolhedora e promissora

n Reportagem: Patrícia Cabral
   Foto: Celso Dias

Iluminação 
e saneamento 

Segundo dados da Abes (Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária e Ambiental) 

divulgados no primeiro semestre deste 
ano, Cascavel obteve 498,98 dos 500 pon-

tos possíveis nos indicadores de água trata-
da, de coleta e tratamento de esgoto e de 
coleta e destino final dos resíduos sólidos, 
ficando na 11ª colocação entre as cidades 
do País. O ranking utilizou indicadores do 

Snis (Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento). 

Cascavel é a sétima de todo o País em 
abastecimento de água e coleta e trata-
mento de esgoto. Segundo a Sanepar, 

100% da cidade possui rede de distribuição 
de água e mais de 98% tem rede coletora 

de esgoto. De acordo com a Copel, 99% da 
população tem acesso a energia elétrica.

Polo universitário
Um dos fatores que fazem de Cascavel ser destaque 

é o ensino superior. Entre educação presencial e 
on-line, mais de 17 universidades oferecem cursos 
em várias áreas, além da Unioeste (Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná). Em 2010, eram 12 mil 
estudantes e hoje são mais de 21 mil alunos.

Dentro desse universo, aumenta ainda mais a proje-
ção da área de saúde, especialmente Medicina. Hoje 
três instituições oferecem o curso e atraem estudan-

tes de todo o País e até de países vizinhos.
Foi com o sonho de se tornar médica que Isabel Pag-
nocelli deixou a família em Cuiabá, no Mato Grosso, 
e veio para Cascavel estudar. “Cheguei em julho do 

ano passado para fazer cursinho e me preparar para 
o vestibular. Gostei muito, não tive problemas para 
me adaptar porque tenho tia e primas na cidade. 
Este ano, com a pandemia, acabei voltando para 
o Mato Grosso, mas continuo assistindo às aulas 

on-line. Viajo para Cascavel em janeiro. Vou tentar 
passar em Medicina e ficar definitivamente em Cas-

cavel”, conta a estudante de 19 anos. 

Pontos turísticos
Uma das características de Cascavel é o 
grande número de locais arborizados, 
parques, lagos, fontes e trilhas ecoló-
gicas. Um dos cartões-postais mais 
conhecidos e visitados é o Parque 
Ecológico Paulo Gorski, onde fica o 

Lago Municipal. Ao lado, a atração é 
o Zoológico Municipal.

Além disso, existem monumentos em 
praças, o Teatro Municipal e as igrejas, 
a exemplo da Catedral Nossa Senhora 

Aparecida, no coração da cidade, 
construída em 1952 com o formato 
de leque, representando o manto e 
a coroa da padroeira do Município. 

Pandemia altera programação 
tradicional do aniversário 

Como aconteceu com muitos outros eventos, a pandemia do novo coronavírus 
também afetou a comemoração do 69º aniversário de Cascavel, a qual precisou 
ser repensada e será bem diferente dos anos anteriores. Até mesmo atividades 

tradicionais tão aguardadas pela população não vão acontecer.
A prefeitura cancelou o tradicional Almoço dos Pioneiros, já que grande 

parte dos homenageados integram o grupo de risco do vírus da covid-19. 
O bolo de aniversário, que todos os anos era aumentado em um metro 
referente ao ano completado, feito pelo Rotary Club de Cascavel Leste 

em parceria com a prefeitura e com a Sefa (Sociedade Espírita Francisco 
de Assis), não será produzido neste ano. “Infelizmente, não teremos 
bolo gigante este ano pois, em plena pandemia, é difícil de controlar 

a aglomeração das pessoas”, explicou  o presidente  do Rotary Club de 
Cascavel Leste, Luiz Kleinibing.

Por enquanto, apenas uma apresentação da Orquestra Sinfônica está 
agendada para o sábado, dia 14, às 19h, no Teatro Municipal Sefrin Filho. 
A atração musical poderá ser prestigiada presencialmente por apenas 

150 pessoas, seguindo as regras do protocolo sanitário. 
A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do 
teatro em horário comercial. O concerto também será transmitido por 

meio da Fanpage da Orquestra Sinfônica de Cascavel.

IMAGEM DE CELSO DIAS mostra uma Cascavel 
poderosa e progressista, mas acolhedora e agradável 
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 Atualmente, 332.333 pesso-
as vivem em Cascavel, estima o 
IBGE. Muitas delas nasceram aqui. 
Outras vieram em busca de oportu-
nidades, prosperidade, aperfeiçoa-
mento e mais qualidade de vida.

Cascavel é considerada a 14ª 
melhor cidade do Brasil para morar 
de acordo com dados do IDGM (Ín-
dice de Desafios da Gestão Muni-
cipal), que avalia as 100 melhores 
cidades brasileiras, com popula-
ção acima de 266 mil habitantes. 
A pesquisa publicada pela Macro-
plan aponta o melhor desempenho 
da cidade em uma década (entre 
2007/2008 e 2017/2018) e po-
siciona Cascavel como a terceira 
melhor do Paraná, atrás apenas 
de Maringá e Curitiba, respectiva-
mente 2ª e 8ª, no ranking geral.

Ana Paula Todeschi tem 28 
anos e mora em Cascavel há três 
meses. “Nasci em Cianorte, morei 
lá minha vida toda, mas me mudei 
para Cascavel por causa do empre-
go do meu marido. Apesar do pou-
co tempo que estou aqui, conse-
gui me adaptar e estou gostando 
muito. Espero continuar aqui por 
muitos anos. Tem bom atendimen-

Chegada dos 
índios caianguases 
e dos espanhóis. 
Anos depois, o 
tropeirismo teve 
papel na ocupação. 

Por que a cidade se chama Cascavel
O termo “cascavel” surgiu de uma variação do latim clássico “caccabus”. 
Significa borbulhar d’água fervendo. Segundo a lenda, o nome surgiu de 

um grupo de colonos que estavam pernoitando nos arredores de um rio e 
descobriram um grande ninho de cobras cascavéis, denominando então o 

local como Cascavel.  Cascavel significa também poder e sabedoria, porque 
a serpente era cultuada na antiguidade. 

 

1557▶ ▶ A cidade 
passou a 
desenvolver a 
sua economia 
com a produção 
da erva-mate. 

1910▶ ▶ Surge a Encruzilhada 
dos Gomes, um 
território que reunia 
trilhas abertas por 
tropeiros, ervateiros 
e militares.

1928▶ ▶ Cascavel começou a ser povoada quando José Silvério de Oliveira 
chegou ao local acompanhado de parentes. O entroncamento permitiu 
o desenvolvimento do local e consequentemente chamou a atenção de 
centenas de migrantes sulistas, de origens alemã, italiana, polonesa, ucraniana 
e cabocla. Eles vinham de regiões cafeeiras e logo expandiram a economia 
com outras atividades: agricultura, exploração de madeira e criação de suínos. 
A facilidade de aquisição de terras atraiu habitantes desenvolvendo-se o 
povoado, às margens da estrada que liga Guarapuava à Foz do Iguaçu.

1930▶ ▶ A vila tornou-se finalmente 
um distrito e foi criado o 
distrito policial, depois o 
distrito judiciário e o distrito 
administrativo (faziam parte do 
território de Foz do Iguaçu).

1934/1938 ▶ ▶  Cascavel é 
desmembrada de 
Foz do Iguaçu, 
transformando-se 
em Município no 
ano de 1951. 

1951▶ ▶Três anos depois, 
foi revogada a 
criação do Território 
sendo o domínio 
restabelecido ao 
Estado do Paraná.

1946▶ ▶Com a criação do 
Território Federal 
de Iguaçu, a 
região passou 
a fazer parte da 
nova unidade.

1943▶ ▶
 Linha do tempo

to na saúde, já consegui matricu-
lar meu filho na escola e, mesmo 
sendo cidade grande, tem muitas 
características de interior. É aco-
lhedora”, avalia a dona de casa.  

Já Nivaldo Francisco dos San-
tos é “veterano”. O aposentado 
de 75 anos nasceu em Cascavel e 
hoje mora na zona norte. “Nunca 
sai daqui. Meus cinco filhos nas-
ceram em Cascavel. Dois deles 
moram em Toledo, mas eu nunca 
quis me mudar”. 

Ele conta que muita coisa 
aconteceu: “Está tudo muito dife-
rente e as coisas mudaram muito 
rápido. O jeito de criar os filhos, 
de passear, as construções... 
Um dia não tem nada, quando 
você olha já tem uma construção 
nova. Agradeço a Deus pela saú-
de de poder ver tudo isso”.

A cidade possui IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) de 
0,782, é destaque pelo agronegó-
cio e pela expansão do setor de 
serviços, especialmente em saúde 
e educação, comercialização e pro-
dução, comércio e infraestrutura 
industrial, pesquisas e desenvolvi-
mento de tecnologias. 

Cascavel 69 anos: acolhedora e promissora

n Reportagem: Patrícia Cabral
   Foto: Celso Dias

Iluminação 
e saneamento 

Segundo dados da Abes (Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária e Ambiental) 

divulgados no primeiro semestre deste 
ano, Cascavel obteve 498,98 dos 500 pon-

tos possíveis nos indicadores de água trata-
da, de coleta e tratamento de esgoto e de 
coleta e destino final dos resíduos sólidos, 
ficando na 11ª colocação entre as cidades 
do País. O ranking utilizou indicadores do 

Snis (Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento). 

Cascavel é a sétima de todo o País em 
abastecimento de água e coleta e trata-
mento de esgoto. Segundo a Sanepar, 

100% da cidade possui rede de distribuição 
de água e mais de 98% tem rede coletora 

de esgoto. De acordo com a Copel, 99% da 
população tem acesso a energia elétrica.

Polo universitário
Um dos fatores que fazem de Cascavel ser destaque 

é o ensino superior. Entre educação presencial e 
on-line, mais de 17 universidades oferecem cursos 
em várias áreas, além da Unioeste (Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná). Em 2010, eram 12 mil 
estudantes e hoje são mais de 21 mil alunos.

Dentro desse universo, aumenta ainda mais a proje-
ção da área de saúde, especialmente Medicina. Hoje 
três instituições oferecem o curso e atraem estudan-

tes de todo o País e até de países vizinhos.
Foi com o sonho de se tornar médica que Isabel Pag-
nocelli deixou a família em Cuiabá, no Mato Grosso, 
e veio para Cascavel estudar. “Cheguei em julho do 

ano passado para fazer cursinho e me preparar para 
o vestibular. Gostei muito, não tive problemas para 
me adaptar porque tenho tia e primas na cidade. 
Este ano, com a pandemia, acabei voltando para 
o Mato Grosso, mas continuo assistindo às aulas 

on-line. Viajo para Cascavel em janeiro. Vou tentar 
passar em Medicina e ficar definitivamente em Cas-

cavel”, conta a estudante de 19 anos. 

Pontos turísticos
Uma das características de Cascavel é o 
grande número de locais arborizados, 
parques, lagos, fontes e trilhas ecoló-
gicas. Um dos cartões-postais mais 
conhecidos e visitados é o Parque 
Ecológico Paulo Gorski, onde fica o 

Lago Municipal. Ao lado, a atração é 
o Zoológico Municipal.

Além disso, existem monumentos em 
praças, o Teatro Municipal e as igrejas, 
a exemplo da Catedral Nossa Senhora 

Aparecida, no coração da cidade, 
construída em 1952 com o formato 
de leque, representando o manto e 
a coroa da padroeira do Município. 

Pandemia altera programação 
tradicional do aniversário 

Como aconteceu com muitos outros eventos, a pandemia do novo coronavírus 
também afetou a comemoração do 69º aniversário de Cascavel, a qual precisou 
ser repensada e será bem diferente dos anos anteriores. Até mesmo atividades 

tradicionais tão aguardadas pela população não vão acontecer.
A prefeitura cancelou o tradicional Almoço dos Pioneiros, já que grande 

parte dos homenageados integram o grupo de risco do vírus da covid-19. 
O bolo de aniversário, que todos os anos era aumentado em um metro 
referente ao ano completado, feito pelo Rotary Club de Cascavel Leste 

em parceria com a prefeitura e com a Sefa (Sociedade Espírita Francisco 
de Assis), não será produzido neste ano. “Infelizmente, não teremos 
bolo gigante este ano pois, em plena pandemia, é difícil de controlar 

a aglomeração das pessoas”, explicou  o presidente  do Rotary Club de 
Cascavel Leste, Luiz Kleinibing.

Por enquanto, apenas uma apresentação da Orquestra Sinfônica está 
agendada para o sábado, dia 14, às 19h, no Teatro Municipal Sefrin Filho. 
A atração musical poderá ser prestigiada presencialmente por apenas 

150 pessoas, seguindo as regras do protocolo sanitário. 
A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do 
teatro em horário comercial. O concerto também será transmitido por 

meio da Fanpage da Orquestra Sinfônica de Cascavel.

IMAGEM DE CELSO DIAS mostra uma Cascavel 
poderosa e progressista, mas acolhedora e agradável 
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Sonhos: o que significa 
sonhar com objetos da casa

Se você sonhou com objetos do 
lar, venha ler o significado e corre 

anotar os números da sorte! 

Armário: se estiver cheio é sinal 
de prosperidade. Já um vazio signi-
fica prejuízo ou falta de sorte. Estar 
dentro de um armário é aviso de 
situações perigosas. Ver alguém 
conhecido dentro dele: perigo à vida 
para essa pessoa.  Palpites: 05, 23, 
50, 68, 77 e 86. 

Banheiro: usar um banheiro em 
sonho significa criatividade reprimida 
ou vontade de se expressar. Palpi-
tes: 04, 22, 31, 40, 45 e 56. 

Cama: tenha mais atenção com 
erros passados ou problemas futu-
ros. Se ela estiver vazia pode signi-
ficar obstáculos no amor. Alguém na 
cama: novidades com essa pessoa. 
Se você estiver nela: triunfo. Palpi-
tes: 09, 18, 27, 49, 54 e 81. 

Cozinha: quer dizer transforma-
ções interiores. Estar em uma: chan-
ces de aumentar seus lucros e de 
sucesso no trabalho. Se estiver cozi-
nhando é sinal de gastos imprevistos. 
Palpites: 04, 08, 22, 31, 40 e 48. 

Janelas: geralmente, indica sim-
patia de uma pessoa mais jovem. 
Saltar por uma é sinal de que seus 
problemas com os negócios serão 
resolvidos. Abrir uma janela: ale-
grias no amor. Tentar abrir e não 
conseguir significa que é melhor 
não assumir compromissos por 
enquanto. Entrar na casa pela janela: 
é sinal de que vai resolver um pro-
blema antigo. Alguém pulando uma, 
sinaliza cuidado com traição ou 
roubo. Fechar uma: não fuja dos 
problemas. Ver alguém fechar uma, 
indica desavenças com vizinhos.  

Palpites: 08, 17, 26, 44, 71 e 80. 

Porta: é um sonho relacionado 
à figura feminina. Também indica a 
abertura para a intimidade ou pas-
sagem de uma situação para outra. 
Se a porta estiver aberta ou fechada, 
pode ser um esclarecimento sobre o 
futuro de quem sonha.  Palpites: 01, 
07, 16, 20, 52 e 70. 

Portão: normalmente, é uma 
recomendação de que deve seguir 
em frente com seus planos. Mas, às 
vezes, pode representar algo nega-
tivo, reforçando a necessidade de 
refletir sobre os seus passos. Palpi-
tes: 13, 22, 31, 40, 49 e 58. 

Quarto: se o ambiente estiver ilu-
minado significa sucesso e lucros. 
Escuro: dificuldades pela frente. 
Vazio: problemas com dinheiro. 
Estar no quarto com uma mulher 
indica conflitos na relação. Com 
um homem: algo importante poderá 
aproximar você dessa pessoa. 

Limpar um quarto é sinal de parto 
feliz ou gravidez. Desarrumado: 
desavenças no romance ou traição. 
Quarto de hotel representa viagem. 
Palpites: 02, 11, 13, 20, 57 e 60. 

Quintal: indica noivado de pes-
soa amiga. Estar em um é sinal de 
que uma pessoa indesejável visitará 
você. Com bichos: problemas com 
vizinhos e parentes próximos. Com 
plantas: sorte em jogos e apostas 
por três dias. Trabalhar no quintal: 
infelicidade em família. Palpites: 04, 
22, 31, 57, 59 e 60. 

Sala: estar numa sala pode ser 
que um romance vai durar muito 
tempo. Conversar com alguém den-
tro de uma sala estranha: muitas 
surpresas vão tomar conta da sua 
vida, prepare-se para um período de 
sorte. Sala escura: atritos na relação 
amorosa. Com uma linda decoração: 
amores passageiros, relações de 
paixão instáveis. Palpites: 06, 15, 
33, 37, 48 e 60.  
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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
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.

Aquário 21/01 a 19/02
Sua franqueza vai valer a pena e ganhar pontos com as 
pessoas ao seu redor. Você está em excelente forma física. 
Aproveite isso sem esperar que venha de outras pessoas.

Peixes 20/02 a 20/03
O seu otimismo crescente faz você olhar o lado positivo. Fes-
tas estão no horizonte. Você deve se certificar de que não 
está sendo muito duro consigo mesmo. Você está cavando 
muito profundo em suas reservas.

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o momento de 
simplesmente expor seus termos às pessoas mais próximas 
a você. Seus nervos vão precisar de uma pausa, não hesite 
em mergulhar em seus hobbies e atividades favoritos.

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force o problema, 
basta tirar uma folga das coisas. Seria uma boa ideia diminuir 
o ritmo de vida em casa e modificar as suas prioridades; leve 
suas possibilidades atuais em conta.

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.

Você não será capaz de resistir a expressar exatamente o 
que você pensa em voz alta e clara, mesmo que isso crie 
faíscas em torno de você. Você está em boa forma, mas 
seus olhos são maiores do que o seu estômago, então 
cuidado com excessos.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decepcio-
nar, apenas se faça as perguntas certas. Você poderia fazer 
algumas mudanças nos seus hábitos alimentares para ter 
equilíbrio. É o momento ideal para começar uma dieta e comer 
mais produtos frescos.

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

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.

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.

Você vê as coisas sob uma luz mais positiva e as pessoas 
próximas a você notam isso. Isto vai permitir que use seus 
talentos para ajudar os outros. Proteja-se do vento, do ar-con-
dicionado e das correntes de ar. Proteja-se contra o frio, pois 
você está suscetível a ele.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
43 
01 
06 
33

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Um morador de Cascavel foi abordado por uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático-
-Móvel) da Polícia Militar de Cascavel durante operação de fiscalização na PR-484, em Boa 
Vista da Aparecida. Ele dirigia um Classic com placas de Foz do Iguaçu. Durante fiscalização, 
foram localizados no porta-malas uma grande quantidade de vaporizadores (cigarros eletrônicos), 
essências e acessórios, tudo contrabandeado do Paraguai. O condutor foi autuado e liberado. O 
veículo e as mercadorias foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel. 

 Vai a júri nesta quarta-feira (11) 
o réu Sinvaldo Alves de Souza, 69 
anos, acusado de matar a compa-
nheira, Ordélia Teodoro Ferreira, de 
58 anos. O crime foi considerado 
feminicídio, o primeiro registrado 
este ano em Cascavel.

Ordélia foi assassinada a faca-
das no dia 28 de janeiro no Bairro 
Santa Cruz. A vítima conversava 

com uma vizinha quando as duas 
foram atingidas pelos golpes de 
faca. A outra mulher teve ferimen-
tos moderados e foi socorrida por 
populares, já Ordélia, que foi atin-
gida no pescoço, morreu dentro da 
ambulância do Siate.

O crime teria sido motivado por 
problemas no relacionamento. O 
acusado chegou a ficar preso, mas 

foi solto no início da pandemia por 
conta da idade. Ordélia deixou qua-
tro filhos e seis netos. 

O caso gerou bastante comoção 
e revolta por parte da família e de 
amigos da vítima, e diversos pro-
testos foram realizados pedindo 
justiça por Ordélia. 

O júri começa às 13h, no audi-
tório da Unipar.

Primeiro feminicídio do ano 
vai a júri popular hoje

 DH investiga 
duplo homicídio 
A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel investiga a morte de 
Marinalva Nascimento e Luiz 
Jocir Pedroso, encontrados 

mortos no domingo (9), na Rua 
Tupis, no Bairro Santo Onofre, 

zona oeste. 
A mulher tinha perfuração na 

cabeça e na perna e o homem 
na região do tórax. O crime 

teria ocorrido na madrugada de 
sábado para domingo. 

A polícia foi acionada após 
populares visualizarem um 
corpo caído na calçada, pró-
ximo à porta da residência.

De acordo com a Delegacia de 
Homicídios, há um suspeito do 
crime e buscas são feitas para 
localizá-lo. Ele já possui passa-

gens pelo meio policial.
A linha de investigação é de 

que o crime teria ocorrido por 
motivo passional, pois o casal 

estava junto havia 15 dias. 
Assim, a morte da mulher é 

considerada feminicídio. 
Informação sobre o caso 
podem ser repassadas 

pelos telefones 197 e 190 
da Polícia Militar. 

 Após por taria publicada no 
início da semana, que liberava a 
retomada gradual de visitas em 
penitenciárias federais, a Sesp 
(Secretaria da Segurança Pública 
do Paraná) informou ontem que se 
trata exclusivamente do sistema 
penitenciário federal e que se reu-
niu recentemente com familiares 
de detentos para debater a possi-
bilidade de retorno das visitas, da 
entrada de sacolas e outros temas 
relacionados. Contudo, ressalta 

que ainda não há previsão de 
retorno das visitas nos presídios esta-
duais devido à pandemia do coronaví-
rus por questão de segurança à saúde 
dos presos, dos agentes peniten-
ciários e também dos familiares. 

Visitas a presos seguem suspensas

Cigarros eletrônicos 
ROTAM
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Baixo nível do Lago preocupa 
equipe de canoagem de Cascavel

O principal cartão-postal de Cascavel 
é a casa da canoagem. Muitos atletas, 
orientadores e membros da comissão 
técnica do CRC (Clube Regatas Casca-
vel) frequentam o Lago Municipal há 
anos, inclusive colorindo a água, com 
as boias de marcação, e nunca presen-
ciaram um cenário tão desolador, provo-
cado pela baixa do nível da água. 

Sueli Vergutz é uma das coordena-
doras da equipe e relata que a situa-
ção é preocupante: “Já vivenciamos 
outros momentos de estiagem, poucas 
chuvas, mas nunca uma situação tão 
intensa como a deste ano. É muito 
preocupante e extremamente triste”.

O nível da água no Lago está mais 
de 2 metros abaixo do normal e, pelo 
que tudo indica, a situação deve demo-
rar para se reverter. 

Além do aspecto assustador, com 
as margens avançando impiedosa-
mente para dentro do lago, o fato 
reflete diretamente na rotina de ativi-
dades do CRC.

Assim como a canoagem da cidade, 
o Lago Municipal também é o local de 

treinamentos escolhido pela Confede-
ração para preparar atletas da seleção 
brasileira da modalidade. Atualmente, 
cinco canoístas que representam o País 
nas categorias Sub 21, Júnior e cadete 
treinam com a canoagem cascavelense. 
“Temos atletas de Santos [São Paulo], 
Curitiba, São Leopoldo [Rio Grande do 
Sul], duas canoístas de Cascavel e a 
Ana Paula, que integra o Projeto Olím-
pico da CBCa”, explica Sueli.

As atividades não precisaram ser 
interrompidas, mas a programação 
precisou ser ajustada, segundo a 
canoísta Ana Paula Vergutz. “Antes 
tínhamos 1.200 metros em linha reta, 
agora temos 1.000 metros. Como 
estamos ainda em época de treinos 
longos, temos que fazer mais curvas 
entre uma série e outra”, explica. 

Outra mudança foi com relação à 
estrutura. “Só conseguimos colocar 
sete raias. Isso não diminuiu os trei-
namentos, mas os tornou mais inten-
sos”, comenta Ana.

Para complementar e enriquecer o 
cronograma de treinos, os canoístas 

realizam diariamente corridas, traba-
lhos de musculação e fisioterapia. 

Já as atividades das escolinhas 
do Clube Regatas Cascavel estão 
suspensas. “Está sendo um ano bem 
atípico para todos com relação a com-
petições e treinamentos e nossas 
escolinhas, devido à pandemia e tam-
bém à situação do Lago, estão sus-
pensas. Quando as aulas presenciais 
nas escolas públicas retornarem, as 
atividades das escolinhas serão reto-
madas. Temos que evitar compartilhar 
materiais e, com as crianças, o cui-
dado deve ser redobrado”, explica a 
coordenadora do CRC.

O Lago Municipal de Cascavel deve 
ser palco de uma competição estadual 
em dezembro, mas só será realizada 
se a situação não piorar. “Se o nível 
da água não baixar ainda mais, o Cam-
peonato Paranaense de Canoagem 
será mantido aqui, em Cascavel, mas 
já estamos conversando com repre-
sentantes da prefeitura para ver o 
que podemos fazer num caso extremo 
assim”, finaliza Sueli Vergutz.

CELSO DIAS

TREINOS não foram interrompidos, mas atividades precisaram ser adaptadas
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Cascavel Futsal inicia busca 
por vaga na semifinal da LNF

Nesta edição da LNF (Liga Nacional de 
Futsal), dos 156 jogos programados, 140 
já foram realizados (um total de 5.640 
minutos de bola rolando). Neles, foram 
marcados 639 gols, média de 4,6 por 
partida. Uma competição curta, intensa 
e muito positiva para o Cascavel Futsal.

O time encerrou a primeira fase na 
terceira colocação do Grupo B, com 17 
pontos. Nas oitavas de final, encarou o 
Minas, empatando o primeiro jogo em 
Belo Horizonte por 3 a 3 e garantindo 
a vaga na prorrogação no jogo de volta, 
em casa, pelo placar de 3 a 3 (2 a 2 no 
tempo normal e 1 a 1 no tempo extra).

Dos 14 jogos disputados nesta tempo-
rada pela Liga, o Cascavel venceu quatro, 
perdeu três e empatou os demais. O time 
marcou 23 gols, cinco deles feitos pelo 
artilheiro do time na competição, Carlão.

Agora a equipe comandada pelo 
técnico Cassiano Klein se volta a uma 
conquista inédita: uma vaga na semi-
final da competição. Para avançar, vai 
precisar passar pelo Sorocaba. 

Cascavel e Sorocaba se enfrentam 
em jogos de ida e volta. O primeiro 
está confirmado para este sábado 
(14), às 11h, no Ginásio da Neva, e o 
segundo está marcado para o dia 21, 
às 12h15. Os confrontos terão trans-
missão ao vivo pelo Sportv.

Os outros jogos pelas quartas de 

O adversário 
A comissão técnica do Cascavel sabe que 
será preciso ter muita atenção para bater 
de frente com o Sorocaba. Dos 14 jogos, 
o time paulista não perdeu um sequer 
e terminou a primeira fase na liderança 
do Grupo A, com 36 pontos. Nas oita-
vas, despachou o paranaense Campo 
Mourão, empatando o primeiro jogo no 
Paraná por 0 a 0 e vencendo o segundo, 
em São Paulo, por 3 a 1. O Sorocaba 
tem o artilheiro da competição, 
Rodrigo, que já balançou as redes dez 
vezes. A equipe é dona do melhor ata-
que até agora, com 54 gols marcados, 
e possui a melhor defesa, com apenas 
17 gols sofridos. É o melhor mandante da 
LNF, com sete vitórias atuando em seus 
domínios, e também é o melhor visitante, 
com seis bons resultados fora de casa.

Melhor campanha da Liga Paraná
Restam apenas sete jogos da pri-

meira fase da Liga Paraná. Das 35 
partidas disputadas, os times da casa 
venceram 19 vezes (54,3%), 11 vitórias 
foram dos visitantes (31,4%) e cinco 
jogos terminaram empatados (14,3%).

Foram marcados 228 gols, média 
de 6,5 gols por par tida. A maior 
goleada da competição foi do Palmas 
em cima do Toledo, por 11 a  1.

O Cascavel Futsal possui a melhor 
campanha, com 86% de aproveita-
mento, tem o melhor ataque, com 34 
gols marcados, e a melhor defesa, 
com apenas seis gols sofridos.

Os dois artilheiros são do Siqueira 
Campos: Dudi, com oito gols, e Mar-
celinho, com sete.

A arbitragem distribuiu 155 cartões 
amarelos (4,42 por jogo) e dez verme-
lhos (0,28 por jogo).

 
PRÓXIMOS JOGOS
Dois jogos movimentam a com-

petição nos próximos dias. Nesta 
sexta (13), o Foz recebe o Campo 
Mourão, no Ginásio Costa Cavalcanti, 
às 20h15. Na próxima quarta (18), a 
partir das 19h, Chopinzinho recebe o 
Campo Mourão, no sudoeste.

Copa do Brasil 
Nesta quinta-feira (12), os dois representantes do Paraná se enfrentam pela 

segunda fase da Copa do Brasil de Futsal. O jogo de ida entre Pato e Dois Vizinhos está 
marcado para as 20h no Ginásio Dolivar Lavarda, no sudoeste do Estado, com trans-
missão pela internet da TV NSports. O jogo de volta será no dia 18 de novembro, às 

20h, no Ginásio Teodorico Guimarães. Os outros confrontos já foram definidos: Ceará x 
Lagarto Brasília Futsal x Sorriso Futsal e Tubarão E.C. x Balsas Futsal

final da Liga Nacional são: Praia Clube 
x Tubarão neste sábado (14), em Uber-
lândia; no domingo (15), às 11h, em 

São Paulo, Corinthians recebe o Carlos 
Barbosa. As partidas de volta estão 
agendadas para o próximo dia 22.

PRIMEIRA partida por vaga inédita será neste sábado

ASSESSORIA

Falta definir um classificado
Resta ainda uma vaga para as 

quar tas de final da LNF. É que os 
dois confrontos válidos pelas oitavas 
de final entre Pato e Atlântico foram 
suspensos por causa de quatro 

goleiros do time gaúcho que testa-
ram positivo para covid-19. As datas 
para os jogos ainda não foram defi-
nidas. O classificado vai enfrentar o 
Joinville na próxima fase.
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 A 12ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série D começa nesta 
sexta-feira (13), com dois confron-
tos válidos pelo Grupo A7. No 
Estádio Olímpico Regional, o FC 
Cascavel tem pela frente o líder, 
Ferroviária. A partida está marcada 
para as 16h.

Apesar da goleada diante do 
Mirassol, por 5 a 1, na última 
rodada, o time cascavelense se 
mantém no G4, zona de classifi-
cação para a fase mata-mata do 
Campeonato Brasileiro.

A Serpente Aurinegra ocupa 
a quar ta colocação, com 18 
pontos, e precisa garantir bons 
resultados nas próximas três 
rodadas que restam no returno 
para assegurar a vaga para a 
próxima fase.

Mas passar pelo líder será um 
grande desafio. A Locomotiva tem 
23 pontos na tabela de classifica-
ção do grupo. Dos 11 jogos, ven-
ceu sete, empatou dois e sofreu 
apenas duas derrotas. O primeiro 
jogo entre as duas equipes termi-
nou em empate sem gols.

Depois desse confronto, o FC 
Cascavel tem ainda dois compro-
missos: contra o Bangu, novamente 

FCC recebe a Ferroviária

Nacional joga fora
O jogo do Nacional de Rolândia também será nesta sexta-feira (13). O time 

paranaense que aparece na sétima colocação, com cinco pontos, vai até o Rio 
de Janeiro para enfrentar a Cabofriense no Estádio Correão a partir das 15h. A 

equipe carioca tem 22 pontos e ocupa a vice-liderança da Série D.

no Estádio Olímpico, no domingo 
dia 22, e encerra a fase no Rio de 
Janeiro, contra a Cabofriense, no 
dia 28 deste mês.

O jogo entre FC Cascavel e Fer-
roviária será transmitido ao vivo e 
gratuitamente pela plataforma de 
streaming MyCujoo. Para acompa-
nhar, é preciso fazer o download do 
aplicativo ou acessar o site. 

 Os quatro jogos de ida das quar-
tas de final da Copa do Brasil vão 
esquentar a quarta-feira. O primeiro 
será às 16h30, entre Palmeiras e 
Ceará. O Verão tem o desafio de 
montar uma equipe sem de joga-
dores, contando entre lesionados, 
cedidos às seleções e suspensos.

Às 19h, entram em campo Cuiabá 

e Grêmio. No Tricolor, alguns jogadores 
poupados na partida pelo Brasileirão 
estão de volta e ampliam as possi-
bilidades de escalação para Renato. 
Pepê, que deixou o jogo com descon-
forto muscular tem presença confir-
mada, enquanto Isaque e Jean Pyerre 
disputam a vaga no meio-campo. Já o 
time cuiabano vem de derrota na Série 

B, mas permanece no G4, com boas 
chances de acesso. 

E, às 21h30, tem duas partidas: 
Flamengo x São Paulo, no Maracanã, 
que marca a estreia de Rogério Ceni 
no Rubro-Negro; Internacional x Amé-
rica-MG, também com estreia de téc-
nico. Abel Braga inicia sua sétima 
passagem pelo time. 

12ª rodada completa
Outros dois jogos do Grupo A7 serão 
realizados no sábado (14) e comple-

mentam a 12ª rodada. No Estádio 
Moça Bonita, no Rio de Janeiro, o sexto 

colocado, Bangu, enfrenta a Portu-
guesa Carioca, que está na quinta posi-
ção, a partir das 15h. As duas equipes 

possuem 16 pontos. 
Já o Toledo, lanterna do grupo com 

apenas um ponto conquistado em 11 
jogos disputados enfrenta o Mirassol 

às 15h30, no Estádio 14 de Dezembro. 
O adversário é o atual terceiro colo-

cado com 19 pontos. 
CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GC GP SG %
1º Ferroviária 23 11 7 2 2 9 26 17 70
2º Cabofriense 22 11 6 4 1 13 19 6 67
3º Mirassol 19 11 5 4 2 7 25 18 58
4º FC Cascavel 18 11 5 3 3 14 17 3 55
5º Portuguesa 16 11 4 4 3 11 17 6 48
6º Bangu 16 11 4 4 3 13 13 0 48
7º Nacional 5 11 1 2 8 32 8 -24 15
8º Toledo 1 11 0 1 10 34 8 -26 3 

Jogos de ida da Copa do Brasil aquecem a quarta

SERPENTE Aurinegra se prepara para um dos 
seus maiores desafios na Série D

ASSESSORIA

      11ª RODADA
 Mirassol  5x2  FC Cascavel
 Ferroviaria  5x1  Toledo
 Nacional  0x5  Portuguesa
 Cabofriense  2x1  Bangu 

 12ª RODADA 
 SEXTA E SÁBADO

 FC Cascavel  x  Ferroviária
 Cabofriense  x  Nacional
 Bangu  x  Portuguesa
 Toledo  x  Mirassol
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