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Cascavel monta estratégia
para zerar fila de exames

Com aval do Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria de Saúde de Cascavel deve iniciar 
processo de chamamento público para credenciar clínicas que ajudarão a zerar os cerca de 
65 mil exames que estão represados. Os mutirões devem começar no primeiro quadrimes-

tre de 2021 e custarão R$ 6,8 milhões. l Pág. 5

Cães farejadores
Com auxílio de Hera e Raio, a Denarc apreendeu 12 quilos 

maconha que estavam escondidos em bagagens em um ônibus 
de turismo que ia para Curitiba. A fiscalização aconteceu na 

Rodoviária de Cascavel. Os donos da droga, um adolescente e 
um homem de 29 anos, foram detidos em flagrante.

l Pág. 12
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Guto Silva, chefe da Casa Civil do governo do Paraná, 
defendeu, em evento internacional promovido pela 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), que o foco da retomada deve ser a 

sustentabilidade.  

O que esperar do Enem?
A prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será 

realizada presencialmente nos dias 17 e 24 de janeiro e, para a 
opção digital, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Nesses poucos meses 
que faltam, é essencial que os candidatos tenham atenção especial 
para a ansiedade. Este ano foi diferente e aceitar isso ajuda muito. 

A quarentena durou mais que o esperado. Com isso, muitos 
alunos se sentem pressionados, outros não se adaptaram às aulas 
on-line e tem quem não tenha espaço para estudar ou equipa-
mentos tecnológicos. Mesmo com esses obstáculos, é possível se 
preparar. Para isso, é importante ter um plano semanal de estudos, 
com uma rotina estruturada com horários para as refeições, para 
o estudo de cada matéria e para o descanso.

Alguns estudantes, principalmente os da rede pública, não con-
seguiram acompanhar as aulas on-line ou acharam os conteúdos 
fracos. Uma dica é assistir aos vídeos no Youtube e pesquisar 
assuntos que caem com frequência. Por exemplo, em matemática 
costumam cair temas como funções, além de grandezas propor-
cionais e médias algébricas. Foque nos temas mais cobrados em 
cada disciplina para estudar nessa reta final.

Outra dica é ter calma e tranquilidade. Falo sempre para os 
estudantes se mentalizarem aprovados, terem essa sensação. Não 
olhem para o exame como um monstro, mas como uma chave, uma 
oportunidade, que vai mudar o futuro. Faça a prova acreditando 
em você, no que estudou e que tudo vai dar certo.

Este ano, as notas de edições anteriores podem ser usadas nas 
inscrições para o Sisu, por exemplo. Lembre-se que muitas pessoas 
não passam de primeira, cada um tem o seu tempo. Desejo que a 
sua saúde física e mental esteja em primeiro lugar, mas também 
que você conquiste a tão sonhada! Boa sorte!

Leonardo Chucrute é diretor-geral do Colégio e Curso 
Progressão, professor de matemática e ex-cadete da AFA 

GUILHERME FLORES/CASA CIVIL

 “Temos que mudar 
velhos paradigmas e 
um dos maiores desa-

fios será abandonar a forma 
como os governos sempre 
fizeram as coisas”.

Palavras cruzadas
Vai dar bom em seus relacionamentos com chefes ou 
superiores, seus esforços podem ser reconhecidos. 
O campo afetivo, no entanto, poderá precisar de 
mais atenção de sua parte. No amor, seja paciente 
e aprenda a acolher as reivindicações do mozão. 

Os obstáculos parecem ter encontrado uma solu-
ção deixando você mais otimista em relação ao seu 
futuro. O campo profissional requer ainda muita 
atenção de sua parte porque as adaptações à nova 
realidade se fazem urgentes e necessárias.

Caso você seja trabalhador autônomo ou tenha um 
comércio, precisará motivar os seus parceiros a cola-
borarem com você, portanto, esclareça eventuais dúvi-
das, assuma uma postura simpática e não imponha 
sua opinião. No campo afetivo, é melhor fingir demên-
cia do que comprar tretas com o mozão.

A Lua forma conjunção com Júpiter e Plutão. Esse 
aspecto astrológico sugere que alguns assuntos 
que pipocaram nesse ano tão perturbado estão 
perto de serem resolvidos. Marte, que segue o baile 
fervendo em Áries dá o impulso que você precisa 
para ter coragem e tomar decisões que serão deter-
minantes para o seu futuro.

A Lua, que segue o baile em Capricórnio, focaliza a 
carreira e a área profissional e também mexe com 
as emoções, despertando um eventual sentimento 
de decepção guardado no seu íntimo. Talvez você 
esteja até pensando em uma mudança de emprego. 
Procure afastar essas nuvens de sua mente e arme-
-se de paciência.

Suas iniciativas precisam ser bem delineadas para 
obter uma base segura e positiva para o crescimento. 
O Sol com Saturno já começa a despejar influências 
no signo de Aquário, onde ingressará em meados de 
dezembro. O momento é ideal para iniciar a recons-
trução de algo que estava abalado ou até mesmo que 
tenha sido destruído devido à pandemia. 

Não se preocupe: essa sensação ruim será pouco 
duradoura. Talvez ela seja causada pela dificuldade 
em conseguir um bom rendimento financeiro para 
equilibrar o seu orçamento. A boa notícia é que o Sol 
manda um help, formando um bom com o planeta 
Júpiter. Com o mozão, procure incrementar o seu rela-
cionamento com atitudes românticas e carinhosas.

O foco de suas ações e atividades precisarão neces-
sariamente se voltar para o campo profissional, do 
trabalho e da carreira. As suas metas pessoais, 
portanto, precisarão ser focalizadas e analisadas 
para fazer nelas eventualmente as modificações e 
adaptações que os acontecimentos irão lhe sugerir.

Aproveite o dia de hoje para olhar para trás e admi-
rar o percurso percorrido durante todo este ano de 
pandemia. Veja: as montanhas que você teve que 
escalar lhe apresentaram enormes dificuldades, 
mas o seu temperamento determinado ajudou você 
a chegar ao topo. Portanto, coragem! Não desista 
dos seus sonhos agora!

Hoje você pode estar mais focado em seu rela-
cionamento afetivo ou amoroso. Os seus proble-
mas financeiros podem estar atrapalhando não 
somente o seu bom humor, mas também a forma 
como você se adapta às circunstancias instáveis 
do mercado. Lembre-se que nem tudo depende 
somente de você. 

Se você vem sentindo um sentimento de frustração, 
trago boas notícias: essa sensação ruim deve se 
dissipar ao longo do dia, por isso, não lhe dê muita 
importância, pois ela é fruto da ansiedade gerada 
pelos atrasos em conseguir alcançar as suas metas. 

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 18 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Escorpião mesmo. Costumam ser radicais e é difícil mudarem de opinião. A tendência 
é que sejam conservadores e exigentes. Seu número principal, é o 26, formado de 2, 
Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina, ligados ao sonho, à fantasia. Mas a 
soma dá o 8, de Saturno, que confere seriedade, introversão, discrição, isolamento, 
solidão e espírito reservado e prudente. Pode indicar vida longa e obtenção de bens 
de herança. Indica ainda, muita solidão.

Horóscopo nascido em 18 de novembro
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Na vida profissional, você pode explorar a energia 
da Lua para incentivar os seus parceiros e colegas 
a colaborar com você na elaboração de novos pro-
jetos. No entanto, atenção: nosso reizinho pistola 
Marte manda avisar que é bom tomar cuidado na 
hora de expor suas opiniões para não causar tretas.

Chuva
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22/11 - 01h45

CHEIA
30/11 - 06h32

Quarta 18/11/2020
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7/12 - 21h37
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15/11- 02h08

Paranaguá
max 22
min 18

Maringá
max 24
min 20

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 29
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Londrina
max 22
min 18

Curitiba
max 16
min 13

PREVISÃO DO TEMPO
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 08 02 04 08 06 08

Super Sete concurso: 018
C O L U N A S

1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2127

01 02 11 12 29 33 37 40 48 49 
50 52 53 61 70 72 75 82 96 00

Lotomania

01 03 04 05 06 08 09 10 
11 14 15 16 19 22 24

50.313
97.646
81.313
99.365
25.860

19 28 35 40 43 74 75
PALMAS/TO

22 35 44 53 66

MARÇO

02 09 11 16 22 24 30

Lotofácil concurso:2084

concurso: 5418

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 7

EI
DLF

NADADEIRA
ASPEROXIV

ISINCERO
NODOAIR

DORESARA
ABUPAPA

ADMISSIVEL
IOGACENI
SLPERA
TOUCAMST
APP

OSTEO
EN

CARACOLAR
ICEOLHAR

PAOLLAASS
E

Órgão
locomo-
tor dos
peixes

Recipiente
para materi-
al plástico
reciclável

Desagra-
dável ao

toque das
mãos

14, em 
algarismos
romanos

Franco;
verda-
deiro

O ponto
mais alto

Somente;
unica-
mente

(?) Babá,
herói de

conto
árabe

As duas
primeiras
letras do
alfabeto

Habita-
ção do

esquimó

Que se
pode

aceitar

Técnica
oriental
de medi-

tação

Parte alta
do castelo

(pl.)

Acessório
para
nadar

Cachear
(cabelo)

Ácido da
aspirina

Contem-
plar 

Cozinhe
no forno 

Gelo, em
inglês

(?) Olivei-
ra, atriz

A partir de

Tipo de formação
escolar facilitada

pela internet

Iodo
(símbolo)
Marca de

sujeira

Bife a
(?): filé

crocante

É coberto
pelo xale
Que não

tem brilho

Luminária
de ruas
Religião
(abrev.)

Luta pela 
terra (sigla)
Sílaba de

"toldo"

Fruto da
pereira

Anexo da
cozinha

Rogério (?),
 técnico (fut.)
Festa judai-
ca e cristã

Utiliza 

Fica
curado

Benefício
a alguém

Achar
graça

Cotidiano

Proprie-
tárias

O Sumo
Pontífice

3/ice. 4/doré. 5/ápice — favor. 6/áspero.
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Nascido
em nosso

país

Aglome-
ração em
porta de
bancos

Diretor de
instituição 
universi-

tária

Moderni-
zar-se
(fig.) 

Recupe-
ração das
faculda-

des físicas

Lombo 
de porco

(Cul.)

Grito de
lutas

marciais

Roedor
que vive
em ca-
pinzais

Cortar (as
pontas do
cabelo) 

Associação
Brasileira
de Impren-
sa (sigla)

Movimen-
tos harmô-
nicos de
um balé

Atração
havaiana

para o
surfista

(?) Alves,
jogador

de futebol

Letra que o
Cebolinha 
usa no lugar
do R (HQ)

Pequenas
elevações
de terra

O homem
de idade
avançada

Filho de
Adão e

Eva 
(Bíblia)

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

(?) vera:
planta

usada em
xampus

Metal de
panelas

(símbolo)

Máquina
para fazer

tecidos

Campeão 
três vezes

(red.)

Conso-
antes de
"duna"

Instrumento
com tecla-

do (pl.)

Animal 
com penas

Liga peças
metálicas 

Profissão de Bernar-
dinho (esporte) 

Falta de
coragem
Antecede

o "S"

Rua estrei-
tíssima

Nitrogênio
(símbolo)

Falta
de luz
Irmão 
do pai

Ary Fon-
toura, ator
Coletivo
de lobos

(?)-mail,
correio da
internet

Herbert (?),
líder dos 

Paralamas
do Suces-
so (Mús.)

Costurar 
Significado

do "R",
em TRE

4/aloe — fila — tear. 6/reitor.
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O prefeito de Casca-
vel, Leonaldo Paranhos, 
reuniu na manhã dessa 
terça-feira (17) a equipe 
de secretários para dis-
cutir as ações de fim de 
ano e o encerramento do 
atual mandato. 

Cada pasta deverá 
fechar o cronograma de 
trabalho proposto dentro 
da atual administração. 

Inaugurações de obras 
em andamento também 
fizeram parte da reunião, 
que teve a presença do 
vice-prefeito eleito, Renato 
Silva, que desde já traba-
lha para integrar a equipe.

Essa foi a primeira 
reunião após a corrida 
eleitoral, encerrada no 
domingo, a qual confir-
mou uma vitória esmaga-
dora de Paranhos. 

No encontro, o prefeito 
pediu urgência em algu-
mas ações, como a defini-
ção de processos de lici-
tações que deverão estar 
em andamento já no início 
do próximo ano, quando 
começa a nova gestão.

Ficou definido que 
cada secretário irá con-
centrar a atenção nos 

trabalhos focados em 
concluir o fechamento 
das ações da pasta pela 
qual responde, assim 
como determina a legisla-
ção, para o encerramento 
legal da gestão atual.

Paranhos ressaltou que 
o ritmo de trabalho conti-
nua intenso com obras 
espalhadas pela cidade e 
novas ações sendo proje-
tadas. “A cidade não pode 
parar e a nossa responsa-
bilidade para com a popu-
lação só aumenta. Casca-
vel é uma cidade madura, 
que está em crescimento 
e se transformou em uma 
cidade referência para mui-
tos municípios brasileiros”, 
avalia o prefeito.

VITÓRIA
O prefeito Leonaldo 

Paranhos foi reeleito 
com a maior votação da 
história de Cascavel, em 
números absolutos e 
em percentual: 112.181 
eleitores o escolheram, 
o que representou 71,7% 
dos votos válidos, 30% a 
mais da quantidade de 
sufrágios que o elegeu 
prefeito em 2016. 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O mais votado
Dentre as dez maiores cidades do Paraná, o prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC), foi o mais votado 

proporcionalmente. Considerando o total de votos, fez a 
terceira maior votação do Estado, atrás apenas de Rafael 

Greca (DEM), de Curitiba, e Marcelo Belinatti (PP), em 
Londrina. Importante lembrar que a primeira tem cinco 

vezes mais habitantes que Cascavel, e a segunda, um terço a 
mais. Sem dúvida, um resultado para ficar para a história.

Na sacola
Depois do resultado das 
urnas, os parlamentares 
candidatos a prefeito 
enfiaram a viola na sacola 
e voltam para o Legislativo. 
No Paraná, só um ainda tem 
chance de ser eleito, em 
Ponta Grossa, que foi para 
segundo turno. Em Cascavel, 
o deputado estadual 
Márcio Pacheco (PDT) fez 
menos de um terço dos 
votos da eleição de 2016. O 
deputado federal Evandro 
Roman (Patriota) ficou em 
apenas quarto lugar, com 
10.739 votos. Perdeu até 
para brancos/nulos, que 
somaram 12.601.

Nomeações
Por falar em eleições... 
É grande a expectativa 
daqueles que foram 
exonerados para participar 
do pleito, seja como 
candidato seja para atuar 

nos bastidores, numa 
possível (re)nomeação. 
Consultados pela coluna, 
alguns disseram que essa 
conversa com o chefe ainda 
não aconteceu.

Gastos
Os candidatos ainda têm 
mais alguns dias para fechar 
a prestação de contas, mas 
alguns números já estão 
disponíveis no site do TSE. 
Conforme prestação até 
ontem, dos eleitos, o mais 
“gastão” foi Sidnei Mazutti, 
com R$ 48.703, seguido por 
Alécio Espínola (R$ 46.788) 
e Melo (R$ 45.200). A mais 
modesta foi de Cleverson 
Sibulski, que informou 
ter gasto R$ 465. Quatro 
gastaram mais de R$ 30 mil 
(Beth Leal, Liliam, Pedro 
Sampaio, Sadi Kisiel e 
Celso Dal Monlin). O prazo 
final para prestar contas é 
14 de dezembro.

 Desadesivaço
O candidato a vereador 
Henrique Dondoni deve 

ter ganhado alguns 
eleitores depois das 

eleições. Ele divulgou 
ontem que estava 

disponível para retirar os 
adesivos de campanha 

dos carros. Gesto 
nobre, especialmente 
considerando que ele 

não conseguiu se eleger.

REPRODUÇÃO

 Após vitória esmagadora,
Paranhos reúne secretariado 
para discutir fim do mandato

 PRIORIDADE é acelerar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos 

 S
E
C

O
M
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ELEIÇÕES 2020

Onze não se 
reelegeram

Dos 21 verea-
dores, Paulo Porto 
disputou a prefei-
tura e os demais 
tentaram novo 
mandato. Dos nove 
que conseguiram 
se reeleger, seis 
fizeram menos 
votos que na 
eleição de 2016. 
Já dentre os 11 
que não se elege-
ram, três tiveram 
votação maior, 
mas ficaram fora. 
Confira como ficou 
a votação de cada 
um deles:  

Vereadores eleitos votos 2020 votos 2016
Romulo Quintino (PSC) 3.050 3.397 (PSL)
Serginho Ribeiro (PDT) 2.694 2.778 (PPL)
Celso Dal Molin (PL) 2.440 2.134 (PR)
Alecio Espinola (PSC) 2.411 1.635 (PSC)
Cabral (PL) 2.276 2.605 (PDT)
Mazutti (PSC) 2.130 2.049 (PSL)
Policial Madril (PSC) 1.939 2.832 (PMDB)
Pedro Sampaio (PSC) 1.935 3.159 (PSDB)
Valdecir Alcantara (Patriota) 1.688 1.733 (PSL)

Vereadores não reeleitos votos 2020 votos 2016
Carlinhos (PSC) 1.603 1.917 (PSC)
Boca Santa (PT) 1.608 1.870 (Pros)
Misael Jr. (PSC) 1.776 1.807 (PSC)
Mauro Seibert (PP) 880 1.328 (PP)
Fernando Hallberg (PDT) 1.873 1.255 (PPL)
Olavo Santos (Pode) 756 1.082 (PHS)
Josué de Souza (MDB) 1.144 994 (PTC)
Parra (MDB) 1.108 803 (PMDB)
Jaime Vasatta (Pode) 912 1.534 (PTN)
Nadir Lovera (Pros) 730 876 (PTdoB)
Rafael Brugnerotto (PL) 696 1.407 (PSB)

Vereadores colocam nomes 
à disposição para presidência

Terminada a eleição e definida a 
nova composição da Câmara de Cas-
cavel, já começa a discussão sobre 
quem assume a presidência no ano 
que vem. O que parece certo é que 
a disputa deve ficar entre o próprio 
PSC, que fez cinco cadeiras, inclu-
sive o mais votado: Rômulo Quintino, 
com 3.050 votos, e o atual presi-
dente, Alécio Espínola, que teve a 
quinta maior votação.

No entanto, no total, o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) conseguiu 
eleger 12 vereadores dentro dos par-
tidos que compuseram sua coligação, 
ou seja, mais da metade da Câmara.

“A eleição para presidência da 
Câmara é totalmente diferente 
da eleição nas urnas pelos elei-
tores. É outra discussão. Não é 

automaticamente o mais votado na 
urna que é o presidente. Tudo passa 
por uma discussão entre todos os 
vereadores, é um processo diferente 
do outro... Claro que temos condi-
ções e preparo, mas é uma questão 
que não depende exclusivamente de 
mim, mas sim dos demais compa-
nheiros”, disse Rômulo.

Quarto vereador mais votado, 
Celso Dal Molin (PL) diz que vai colocar 
seu nome à disposição: “Temos seis 
anos de experiência como vereador, 
temos conhecimento e sabemos como 
funciona a casa e podemos ser presi-
dente, com certeza. Vamos discutir, 
vamos conversar... Não é induzido, mas 
é conversado, trabalhado e, nessa 
situação, colocarei o meu nome para 
apreciação dos demais vereadores”.

Também reeleito, Policial Madril 
(PSC) faz parte da maior bancada e 
afirma que o seu partido pode ter o 
novo presidente da Câmara: “Os 21 
vereadores eleitos pensam em ser 
candidatos [à presidência], só que 

tem que ter um grupo forte e somos 
em cinco no PSC. Temos que anali-
sar o que é melhor para o partido. 
Como nós somos em cinco, prova-
velmente teremos o presidente e 
depois nós vamos discutir os outros 
nomes na Mesa [Diretora]”.

Atual presidente, Alécio diz não 
ser candidato, mas fala sobre o 
trabalho feito em sua gestão e em 
continuidade. “Estou tranquilo. Fiz 
uma gestão transparente, dei todas 
as condições para os vereadores, 
tanto oposição quanto situação, de 
estarem trabalhando. Uma Câmara 
equilibrada, tanto é que voltou mais 
vereadores que na gestão passada. 
Agora chegaram novos vereadores e 
vamos nos unir para que possamos 
dar continuidade a um trabalho 
equilibrado. Seja eu seja quem for, 
nós queremos mostrar que o parla-
mento é importante para o desen-
volvimento da democracia. Não sou 
candidato, não, nós vamos discutir 
juntos essa questão”, concluiu.

 LEGISLATURA 2021-2024
Rômulo Quintino (PSC), 3.050 votos 
Liliam Faria Porto Borges (PT), 2.855 
Serginho Ribeiro (PDT), 2.694 
Celso Dal Molin (PL), 2.440 
Alécio Espínola (PSC), 2.411
Aldonir Cabral (PL), 2.276 
Sidnei Mazutti (PSC), 2.130 
Sebastião Madril (PSC), 1.939 
Pedro Sampaio (PSC), 1.935 
Edson de Souza (MDB), 1.762 
Cleverson Sibulski (PROS), 1.747 
Valdecir Alcântara (Patriota), 1.688 
Nei Haveroth (PV), 1.682 
Tiago de Almeida (DEM), 1.535 
Vilmar Melo (PP), 1.438 
Sadi Kisiel (Podemos), 1.361 
Cidão da Telepar (PSB), 1.267 
Josias de Souza (MDB), 1.216 
Beth Leal (Republicanos): 1.211 
Nildo Santello (PTB), 984 
Lauri da Silva (Pros), 780 

Novos e velhos 
conhecidos

A nova composição do Legislativo 
cascavelense possui estreantes e 
outros que já passaram pela casa. 

Esses “novatos” também podem se 
articular para formar outra frente 
independente e disputar os cargos 

da Mesa Diretora da Câmara.
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 O Conselho Municipal de Saúde 
de Cascavel aprovou, na reunião 
realizada na segunda-feira (16), a 
proposta de tabela de valores enca-
minhada pela Secretaria Municipal 
de Saúde para iniciar o processo de 
chamamento público que tem como 
objetivo credenciar prestadores, 
públicos e privados, para a realização 
de exames diagnósticos.

A tabela é composta por 48 
tipos de exames diferentes, para 

atendimento de aproximadamente 65 
mil exames que estão represados. 

Pela tabela aprovada, há previsão 
de investimento de aproximadamente 
R$ 6,8 milhões. “O processo agora 
segue para os trâmites burocráticos 
e a Secretaria de Saúde espera poder 
iniciar os mutirões ainda no 1º quadri-
mestre de 2021”, ressalta o secretário 
de Saúde, Thiago Stefanello.

“A tabela contempla exames com 
finalidade diagnóstica do aparelho 

digestivo como endoscopia e colo-
noscopia; finalidade diagnóstica em 
neurologia, como eletroneuromio-
grafia; finalidade diagnóstica em 
radiologia como densitometria, 
finalidade diagnóstica em pneu-
mologia, cardiologia, angiologia, e 
otorrinolaringologia como teste de 
esforço, espirometria, exames de 
ultrassonografia -18 tipos -, além 
de ressonância magnética e tomo-
grafia”, explica o secretário. 

Tomografia Computadorizada

Procedimento com finalidade 
diagnóstica do aparelho digestivo

Procedimento com finalidade 
diagnóstica em Neurologia

Procedimento com finalidade 
diagnóstica em Radiologia de 

Membros Inferiores

Procedimento com finalidade 
diagnóstica em Pneumologia, 

Cardiologia, Angiologia e 
Otorrinolaringologia

Ultrassonografia

Ressonância Magnética

COLONOSCOPIA C/ AVALIAÇÃO PRE-ANESTESICA,  SEDAÇÃO e BIOPSIA
ENDOSCOPIA COM AVALIAÇÃO PRE-ANESTESICA, SEDAÇÃO e BIOPSIA
ELETROENCEFALOGRAMA COM OU SEM SEDAÇÃO
ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES
ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES
DENSITOMETRIA OSSEA DE 2 SEGMENTOS (FEMUR, QUADRIL, COLUNA)
ESTUDO URODINAMICO
UROGRAFIA VENOSA
ECOESCLEROSE DE VARIZES MEMBROS INFERIORES (CADA)
ESPIROMETRIA OU PROVA DE FUNÇAO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR
MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HORAS (3 CANAIS)
TESTE DE ESFORÇO/TESTE ERGOMÉTRICO
VIDEONASSOLARINGOSCOPIA
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTÓRACICA
ULTRASSONOGRAFIA (MONOCULAR)
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL
ULTRASSONOGRAFIA DE ORGÕES E EST. SUPERFICIAIS (MAMAS BIL., TENDÕES, PÊNIS)
ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CARÓTIDAS
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR (CADA)
ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA
ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL
RESSONANCIA MAGNETICA  SEM CONTRASTE COM LAUDO
RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE  COM LAUDO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COERENCIA OPTICA OCT
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ)
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR

Saúde se organiza para
zerar fila de 65 mil exames
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 Com um cenário muito pior do 
vivido há um ano, quando os cas-
cavelenses precisaram economizar 
água à força, devido ao rodízio no 
abastecimento, a Sanepar diz que, 
por enquanto, não tem previsão de 
adotar o recurso em Cascavel. 

Os Rios Cascavel, Peroba e Sal-
tinho permanecem com vazão redu-
zida em torno de 40%. Já o Lago 
Municipal esvazia mais a cada dia e 
já está 2,5 metros abaixo do nível, 
nunca visto antes.

O déficit hídrico do ano é de 
1.200 milímetros em Cascavel, 
quase um terço maior que o regis-
trado há um ano. A diferença é o 

início da operação da captação do 
Rio São José, que já começou sem 
conseguir operar na totalidade, 
devido à baixa vazão.

Além dos rios, segundo a Sane-
par, 16 poços e o próprio Lago 
estão amparando e contribuindo 
com o fornecimento de água para 
a população local.

No começo deste mês, a Sane-
par acendeu o alerta amarelo, infor-
mando que a crise hídrica estava 
colocando em risco o fornecimento 
de água tratada para os morado-
res de Cascavel e que a adoção 
do rodízio poderia acontecer a qual-
quer momento. 

 O BMC (Banco da Mulher de 
Cascavel) chegou à cifra de R$ 1 
milhão em empréstimos para mais 
de 170 empreendedoras que estão 
iniciando ou ampliando seus negó-
cios na cidade.

Criado pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos, o banco tem como propó-
sito conceder empréstimos subsi-
diados para microempreendedores 
individuais e microempresas que 
são administradas por mulheres. 
Os empréstimos também podem 
ser feitos por mulheres que ainda 

não formalizaram empresas e estão 
buscando a abertura de um negó-
cio, mesmo ainda na informalidade.

Os juros são totalmente subsi-
diados pelo Município de Cascavel. 
“A empreendedora vai ao banco, 
pega o dinheiro e quem paga o juro 
é o Município”, explica Rafael Ama-
ral, diretor da Semdec (Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico).

Pessoas físicas podem fazer 
empréstimos de até R$ 1 mil. Para 
microempreendedoras individuais o 
valor é R$ 5 mil e, para empresas 

de pequeno porte, a liberação é 
de R$ 10 mil. O beneficiário pode 
pagar em 36 vezes, com três 
meses de carência.

Banco da Mulher já liberou 
R$ 1 milhão em empréstimos

 Desde outubro, os Cmeis e as escolas 
municipais estão trabalhando na 
efetivação das matrículas e das 

rematrículas para 2021 na rede 
municipal. O prazo de rematrícula 
já foi encerrado, mas as unidades 

escolares ainda recebem das famí-
lias a documentação necessária para 

concluir o processo.
O Setor do Cadun (Cadastro Único 

de Vagas para Cmeis) segue ligando 
para as famílias para a realização 
das matrículas novas nos Cmeis, 

conforme a colocação na lista de 
espera. As escolas, por sua vez, 

realizaram, na última semana, as 
matrículas de alunos de pré-escola 

e 1º ano oriundos dos Cmeis.
No caso das crianças para a pré-es-
cola ou o 1º ano e que não estavam 
matriculadas em escola ou Cmei, as 

matrículas ocorrem nesta quinta (19) 
e nesta sexta-feira (20) e as famílias 
podem procurar diretamente a insti-

tuição mais próxima de sua casa.
Já as matrículas para o Ensino Fun-
damental, para alunos oriundos de 

outras rede de ensino, serão nos dias 
25 e 26 de novembro, também dire-
tamente na escola de preferência.

As matrículas por transferência ocor-
rerão nos dias 23 e 24 de novembro 

e, para tanto, é necessário que a 
família vá até a escola em que há o 

interesse pela transferência do aluno, 
se informe sobre a existência da 

vaga desejada e em caso positivo é 
necessário solicitar a declaração de 
existência de vaga, documento pelo 
qual será possível solicitar a transfe-

rência na escola de origem.

Rios e Lago continuam secando,
mas Sanepar posterga o rodízio

COMPOSIÇÃO feita por Celso Dias evidencia o esvaziamento do Lago Municipal
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Rede Municipal segue 
com as matrículas 
abertas para 2021
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Procon alerta consumidores 
sobre a Black Friday

Aguardada com ansiedade para 
quem adora um desconto, a Black 
Friday ganhou o apelido de “black 
fraude” não por acaso. Tradicional 
nos Estados Unidos, a feira che-
gou ao Brasil há poucos anos e 
trouxe junto dor de cabeça aos 
consumidores. O lema “Pague 
metade do triplo do preço!” tra-
duz um pouco o que acontece. 
Empresas elevam os preços dos 
produtos uns dias antes para 
atrair os consumidores pelo gordo 
desconto, e, na prática, muitos 
acabam pagando mais caro do 

Confira as dicas elaboradas pelo Procon Cascavel:

que o produto realmente custava.
Mas tudo isso já está identi-

ficado e o controle passou a ser 
maior. O próprio Procon monitora 
a campanha, que ocorre tradicio-
nalmente na última sexta-feira de 
novembro, que, neste ano, será 
no dia 27, para tentar reduzir os 
danos de possíveis fraudes.

Em Cascavel, o Procon reco-
menda aos consumidores que, 
para aproveitar as ofer tas sem 
sofrer danos, é importante ficar 
atento, desde já, aos preços dos 
produtos que pretendem comprar.

Como evitar cair 
em golpes 

- A Black Friday é um dos principais 
dias do ano para comprar on-line. Com 
o aumento do número de transações, 
aumentam também as situações de 
fraude. Os criminosos utilizam emails 
e anúncios falsos em redes sociais 
ou pesquisas no Google para chamar 
a atenção do consumidor com gran-
des descontos. Muitos consumido-
res são atraídos para sites falsos, 
disponibilizando informação pessoal 
e de cartões de crédito. Se vai efetuar 
compras on-line, evite colocar os seus 
dados em wi-fi público ou responder a 
emails de origem duvidosa.

- Procure no site informações bási-
cas sobre o fornecedor: nome da 
empresa, CNPJ/CPF, endereços físi-
cos e eletrônicos, telefone e demais 
informações que possibilitem seu con-
tato e localização.

- Guarde todos os registros de sua 
compra, como e-mails de confirmação, 
códigos de localização e de realização 
da compra. De preferência, utilize 
como meio de pagamento o cartão 
de crédito, pois, caso haja algum pro-
blema, é mais fácil de fazer o estorno.

- Faça as contas ao custo total da com-
pra. A maioria das lojas cobra despe-
sas de envio, que variam conforme 
o tamanho e o peso dos produtos 
adquiridos. Essas despesas podem 
fazer com que o custo total da compra 
tenha valores muito próximos, ou até 
superiores, ao preço original do artigo.

DÚVIDAS OU RECLAMAÇÕES
Em caso de dúvidas ou reclama-

ções, o consumidor poderá fazer sua 
reclamação pelo site consumidor.
gov.br. Caso a empresa não esteja 
cadastrada nesse site, procure o Pro-
con Cascavel. Informações, reclama-
ções e agendamentos poderão ser 
feitos pelo telefone (45) 3392-6300.

- Nos casos de compras on-line, 
é importante o consumidor se 
cadastrar no site que deseja fazer 
a compra dias antes da Black Fri-
day, para comparar a possível 
variação de preços.

- Desconfie dos preços muito 
baixos. Existem produtos que, 
durante a Black Friday, encon-
tram-se a preços extremamente 
baixos. Desconfie desses produ-
tos pois poderão ter sido devol-
vidos por outros consumidores 
ou têm algum defeito.

- Leia as letras pequeninas: 
Antes de comprar um produto, 
informe-se se pode trocá-lo no 
futuro. As lojas não são obriga-
das a aceitar a troca ou a devolu-
ção de um produto sem defeito, 
ainda que muitos comerciantes 
o façam por cor tesia ou para 
fidelizar clientes. Assim, pense 
bem antes de comprar uma peça 
de vestuário on-line ou investi-
gue se um equipamento eletrô-
nico se enquadra na sua sala.

- Mesmo as lojas não sendo obri-
gadas a trocar o produto sem 
defeito, elas concedem normal-
mente de 15 a 30 dias para a 
troca ou a devolução de artigos. 
O produto tem de estar no mesmo 
estado de compra. Existem ainda 
outras particularidades nas políti-
cas de trocas das lojas, por isso 
leia as letras pequenas antes da 
compra. IMPORTANTE! Guarde 
sempre o comprovante da com-
pra. Verifique o frete para a troca 
e a devolução do produto trocado.

- Para evitar o endividamento, o 
consumidor não deve se deixar 
levar pelo impulso e procurar 
adquirir apenas o que real-
mente precisa.

- As compras on-line só devem 
ser feitas em sites seguros e 
confiáveis, de preferência que 
tenham cadeado no endereço 
eletrônico da loja. Isso deve 
ajudar a evitar sites maliciosos 
que estão tentando obter infor-
mações pessoais;
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Lacinhos, chapeuzinhos e gra-
vatas deram ainda mais charme 
aos bebês prematuros internados 
no HUOP (Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná). As roupinhas, 
confeccionadas com carinho pelas 
equipes da UTI Neonatal e UCI (Uni-
dade de Cuidados Intermediários), 
foram utilizadas para realizar a ses-
são de fotos dos bebês, transfor-
mando o ambiente, muitas vezes 
angustiante, em um lugar de com-
paixão e cuidado. A expectativa dos 
pais é ir para casa o quanto antes, 
e, agora, com um lindo registro do 
crescimento. “Eu não esperava 
estar aqui na UTI, não sabia que 
ele viria antes do tempo, fiquei 
muito triste, mas o cuidado da 
equipe me deixou mais tranquila. 
Estamos na expectativa de ir para 
casa logo com essa recordação”, 
diz Jaqueline Maria dos Santos, 
mãe do Heitor Santos de Oliveira, 
de 6 dias, que vestiu gravata e 
sapatos para a sessão de fotos. 

A programação desse dia 17 
de novembro marca o Dia Mundial 
da Prematuridade. A campanha 
Novembro Roxo tem como objetivo 
a sensibilização à prematuridade 
dos bebês. “Eles demandam muito 

 HUOP é referência na região
De acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), no Brasil, 

11,7% dos nascimentos são prematuros. Na UTI Neonatal do HUOP, creden-
ciada desde 2003, são internados cerca de 260 bebês por ano. “É um número 
alto pois atendemos toda a região. Observamos que precisa dessa conscienti-
zação sobre o cuidado que o prematuro demanda e o tempo da recuperação. 

Além disso, o objetivo da campanha também é chamar a atenção para a huma-
nização do atendimento”, avalia Mirian de Souza. 

O hospital é referência na gestação de alto risco e atendimento dos bebês 
prematuros, possui suporte da UTI Neonatal, da UCI, da UTI Pediátrica e da Ala 

Pediátrica. Após a alta hospitalar, o prematuro continua o acompanhamento 
com toda a equipe multidisciplinar no ambulatório.

Novembro roxo: prematuros do
HU viram estrelas da campanha

mais cuidado e precisam de tempo 
para recuperação. Nenhum pai acha 
que vai passar por esse tempo no 
hospital, e por isso, é necessário 
falar sobre o assunto e acolher 
o máximo para que eles possam 
passar por esse período mais tran-
quilos”, diz a enfermeira Mirian de 
Souza Gonçalves, da UTI Neonatal. 

A CARÁTER
Os bebês foram vestidos pela 

equipe multidisciplinar das uni-
dades, que auxiliou também no 
manuseio e nas poses dos peque-
nos. As fotos foram entregues com 
um sapatinho de lembrança, com 
objetivo de proporcionar um carinho 

maior para os pais que enfrentam 
esse desafio. “Isso faz com que 
eles se sintam mais introduzidos 
na rotina, ficam mais animados. É 
um registro do crescimento do filho 
que todos gostam de ter, inclusive, 
muitos continuam nos mandando 
fotos do crescimento depois da 
alta, e é gratificante também para 
toda a equipe”, enfatiza Mirian. 

Os cliques também retratam a 
importância da aproximação dos 
pais com os bebês nesse período: 
“Eles sentem quando os pais estão 
perto, se mexem mais e algumas 
vezes até a frequência cardíaca 
aumenta. Estar perto é benéfico 
para a recuperação”, diz Mirian. 

FOTOS: ASSESSORIA HUOP
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 A região oeste do Paraná vai 
ganhar unidade do hotel Days Inn 
by Wyndham, que pertence a um 
dos maiores grupos hoteleiros 
do mundo, o Wyndham Hotels & 
Resorts. O novo hotel em Cascavel 
será o terceiro da bandeira no Bra-
sil - os outros dois ficam no Rio de 
Janeiro (RJ) e em Linhares (Espírito 
Santo). A previsão é que seja inau-
gurado no primeiro de semestre de 
2021, mas o endereço ainda não 
foi divulgado oficialmente.

“Cascavel é uma cidade onde 
o agronegócio é muito for te. Se 
você pega números do Show Rural 
de 2019, foram 280 mil visitantes 
e R$ 2,2 bilhões realizados em 
negócios. É uma cidade que tem 
um polo educacional. Faz parte de 
um polo regional extremamente 
rico”, explica o franqueado Juliano 
Macedo, sócio-proprietário da Jam 
Lazer & Turismo, que irá adminis-
trar o novo hotel em Cascavel.

A versão paranaense terá 126 
apartamentos em um local com 

Cascavel ganha hotel
Days Inn by Wyndham

PROJEÇÃO mostra como ficará o Days Inn em Cascavel

REPRODUÇÃO

café, bar e restaurante. Macedo 
não divulga o valor empregado no 
empreendimento por conta de todas 
as atualizações de valores causadas 
pela pandemia. Ele indica, no entanto, 
que “não se faz um hotel como esse 
com menos de R$ 15 milhões”.

EXPANSÃO DA REDE
De acordo com Maria Carolina 

Pinheiro, vice-presidente de Novos 
Negócios da Wyndham Hotels 
& Resorts para América Latina, 
a empresa tem 9 mil hotéis no 
mundo todo, divididos em 20 mar-
cas. No Brasil, são 37 hotéis em 
funcionamento de seis das mar-
cas da empresa. Ela afirma que a 
empresa tem plano de expansão 
pelo Brasil, em diversas regiões. 
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 Estamos próximos do encerra-
mento de um ciclo e é preciso ter 
muita atenção e sabedoria para dire-
cionar o novo ano que virá. O fato 
é que para todo ano que se inicia, 
há regências que contribuem muito 
para o seus resultados e como você 
conduzirá sua vida. 

O 2020 foi regido pelo planeta 
Sol e a carta do Imperador no Tarot. 
Foi um ano que pediu muita sabe-
doria e principalmente para que 
tenhamos força, o Sol nos pede o 
despertar. Isso implicou que fizés-
semos um mergulho muito interior 
dentro dos nossos medos e anseios. 
Mergulhamos ao nosso inconsciente 
e encararmos nossas sombras. Pois 
é nas dificuldades que enfrentamos 
alguns desafios, e são eles que con-
tribuem para nossa evolução. Nem 
todos conseguem compreender essa 
necessidade e nem mesmo saber 
lidar com esses desafios.

Em março de 2021 a nova regên-
cia planetária será do planeta Vênus.

Não é o porquê é Vênus, o pla-
neta do amor, do romance e dos 
corações apaixonados que será um 
ano fácil. Será um ano que pedirá 
muita sabedoria. E o arcano do Papa 
estará presente.

O ano de 2021, além de outras 
regências, terá a presença da ener-
gia da carta do Papa, que encarna 
o princípio da transcendência espi-
ritual, representa toda iluminação 
e necessidade que temos em nos 
conectarmos com a nossa centelha 
divina, essa divindade interna que 
habita em cada um de nós.

O papa representa a ligação do 
homem com a espiritualidade, é 
a ponte do material para o espiri-
tual, quanto mais você se integrar 
com a essência desse arquétipo, 

Descubra como será o 
Ano do Papa no Tarot!2021:

melhores resultados você poderá 
extrair. Essa lâmina exige a busca 
por conhecimento com profundidade, 
não somente as nossas dimensões 
materiais, mas principalmente nas 
espirituais.

A procura por religiões, estudos 
voltados para o ocultismo, misticis-
mos ou qualquer outra forma de 
conexão espiritual estará muito em 
alta em 2021, pois, muitos de nós 
estaremos em busca de um sentido 
para a vida.

Amor: no amor será um ano 
bem favorável para os casais apai-
xonados e que estão em relaciona-
mentos duradouros, porém, é pre-
ciso paciência e muita sabedoria. 
Pense bem antes de falar e saiba 
usar do dom da palavra cuidado, 
adote uma postura equilibrada para 
lidar com os problemas corriquei-
ros de uma relação.

Profissional: será um ano em 
que você precisará buscar por conhe-
cimento e evolução dentro do seu 
campo profissional, procure agir com 

verdade e busque por sabedoria, 
principalmente no momento em que 
for analisar uma proposta, fazer uma 
entrevista, ou até mesmo em uma 
reunião, não haja na Impulsividade, 
tenha certeza da sua força do seu 
poder de realização.

Finanças: é um período que se 
deve ter muita cautela nessa área 
para que você não sofra perdas, 
portanto, procure ter reservas. Caso 
você não tenha habilidade com con-
trole financeiro, procure algum curso 
gratuito on-line ou até mesmo conte 
com ajuda de alguém, ou profissio-
nal que possa te ajudar a administrar 
melhor o seu financeiro.

 O ano do papa pede conheci-
mento, aprendizado e que se bus-
que profundidade. É um ano que se 
faz necessário entender quais são as 
energias e as forças que movem a vida. 
Você encontrará mais sentido e mais 
realização para fazer da sua história um 
novo começo e um novo ciclo. Seja a 
mudança que você quer ver. 

Fonte: João Bidu 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai se sentir inspirado para estabelecer um maior 
equilíbrio na sua vida. A sensação de cansaço lhe dá uma 
pista. Descanse na sua própria casa. A área financeira pode 
começar a melhorar. 

Aquário 21/01 a 19/02
É hora de suavizar um desentendimento. Você saberá como 
encontrar as palavras exatas sem distorcer as coisas. Você 
vai precisar aumentar o consumo de vitaminas e minerais, 
você tem uma deficiência. Não é nada sério, mas você pre-
cisa levar isso em conta.

Peixes 20/02 a 20/03
Seu relacionamento com crianças e jovens te deixa mais 
animado. Usar uma máscara não combina com você. Se 
você sair, mantenha os pés no chão e não pense que 
você é invencível. Há sinais de que lhe faltam vitaminas, 
dê uma investigada. 

Não preste atenção em argumentos estúpidos. Você vai atrair 
um grande número de pessoas indesejáveis hoje, é melhor 
evitá-las. Movimentos planetários lhe animarão. Saiba que 
está no caminho certo!

Tenha cuidado para não ser impulsivo, você fala rápido 
demais. Os prazeres materiais vêm na hora certa. Você pre-
cisa recarregar suas baterias para manter o ritmo em torno 
de você. Passe algum tempo sozinho também. Você vai se 
sentir melhor com isso.

Será mais fácil lidar com os obstáculos. Saberá como 
evitar os outros. Você está colocando toda a sua energia 
em ação construtiva. Pense em relaxar sua mente para 
manter o equilíbrio.

As discussões com a família são mais fáceis. Você terá mais 
satisfação se não ficar isolado. Você terá energia básica para 
completar suas tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, 
você vai precisar desacelerar antes de levar as coisas longe 
demais. Vá com calma.

Você vai decididamente banir as suas preocupações para 
tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que 
outras pessoas entrem na sua vida! Você involuntariamente 
pressiona demais. Precisa de repouso e exercício, comece 
uma atividade esportiva.

Está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo de ontem, as 
coisas positivas estão no horizonte. Sua distração está cres-
cendo e você está encontrando dificuldades para achar uma 
medida de calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Você vai descobrir todos os tipos de coisas sobre alguém 
próximo de você. Você precisa ser discreto! Você terá uma 
vontade irresistível de provar as delícias da vida, mas não 
será capaz de apreciá-las porque está muito tenso.

Você estará pronto para colaborar construtivamente pelo 
prazer de se sentir útil. Seria bom relaxar e ouvir as suas 
necessidades básicas sem um senso deslocado de orgulho. 
Você precisa dormir mais.

Sentirá necessidade de escapar de sua rotina e isso vai lhe trazer 
sorte! Novas experiências estão lhe esperando. Controle mais as 
suas emoções e você terá mais energia, sua saúde irá melhorar 
e você será mais capaz de administrar suas reservas.

Solução

BANCO 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Princesa 
que assi-
nou a Lei 

Áurea (BR)  

Pelos do
rosto do
homem

O que
falta ao
azarado

Que não
morre;
eterno

Tipo de
isolante
térmico

Uma das
camadas
da pele

Flor-
de-(?):

açucena

Cada
porção do

oceano

Aparelho
coletivo

para inge-
rir água

Dígrafo de
"farrapo"

Fazer (?)
a: ser me-
recedor

(?) Nova, 
movimento
da MPB

Nela
trabalha o
pedreiro

(?)
Hypólito,
ginasta

Fruto da
parreira

Iguaria de
festas de 
aniversá-
rio (pl.)

Scooby-
(?), ami-

go do Sal-
sicha (TV)

Antônio
Calmon,
novelista

Deixar 
o local

Exame 
de urina
(sigla)

Parasita
causador 
de alergias

Casa
noturna
Material
de vela

Políticas de (?):
permitem a inclusão

de portadores de
deficiências

Lantejoula Grande
réptil que
foi extinto
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(?), apre-
sentador

Cheiro
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Cloro
(símbolo)

Irônico
Seleção de
melhores 

contos (Lit.)

Lições do
professor

Rival;
inimigo

Mudar
de lado 

Consoantes
de "lima"

Antecede 
o "T"

Bebida
de maçã

Utensílio
escolar

Tragos 

Pelos
ares

Seios;
peitos

3/doo — eas. 5/sidra. 9/coletânea. 10/sarcástico.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
45 
01 
06 
34

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Com auxíl io dos cães do 
Núcleo de Operações, Hera e 
Raio, policiais civis da Denarc 
(Divisão Estadual de Narcóti-
cos) apreenderam 12 quilos 
maconha na tarde de ontem na 
Rodoviária de Cascavel.

A equipe realizava aborda-
gens quando localizou a droga, 
que estava no compar timento 
superior do ônibus de turismo, 
dentro de uma mala e de um 

 Uma mulher de 86 anos e um 
motociclista de 43 ficaram feri-
dos em acidente no fim da tarde 
de ontem (17) na Rua Europa, no 
Bairro Brasília, em Cascavel. As 
informações repassadas por popu-
lares são de que o motociclista 
seguia pela via quando a idosa 
teria atravessado bruscamente a 
rua, e então foi atingida.

A idosa sofreu fratura exposta 
na perna esquerda e também no 
braço esquerdo. Uma equipe do 
Samu que estava perto do local 

Idosa fica em estado grave 
ao ser atropelada por moto

prestou os primeiros atendimentos. 
O médico do Siate também esteve 
no local para atender a vítima. 
Diante da gravidade dos ferimen-
tos, a remoção dela foi delicada. A 
mulher foi encaminhada em estado 
grave ao hospital. 

Com a força do impacto, a frente 
da moto ficou destruída e o moto-
ciclista, que caiu a alguns metros 
do local da colisão, também teve 
fraturas e foi encaminhado à UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Tancredo Neves. 

SOCORRISTAS do Siate e do Samu foram 
mobilizados para atender as vítimas

NPROLINE

Homicídio no Claudete 
pode ter relação com 

tráfico de drogas
A Delegacia de Homicídios de Cascavel 
segue em busca do autor dos disparos 

que tiraram a vida de André Félix Pereira, 
de apenas 23 anos.  Ele foi atingido por 

três tiros na noite de domingo (15), 
quando estava em uma casa na Rua Teo-
fanio Maltezo, no Bairro Claudete.  André 
chegou a ser encaminhado ao hospital, 
mas morreu na segunda-feira.  Segundo 
o delegado Diego Valim, a vítima tinha 

passagem pelo setor policial, e uma das 
linhas de investigação é de que o crime 
esteja relacionado ao tráfico de drogas.
Denúncias e informações sobre o caso 
podem ser repassadas de forma anô-
nima pelos telefones 190, 197 e 153.

Denarc apreende 12kg de maconha em ônibus 

A DROGA foi localizada com o auxílio dos cães 

P
O

LÍ
C

IA
 C

IV
ILsaco de dormir.

O entorpecente per tencia a 
um adolescente de 17 anos e um 
homem de 29 que estavam no 
coletivo, que seguia para Curitiba. 

Os dois não viajavam juntos e, a 
princípio, os entorpecentes seriam 
entregues em locais diferentes.

Diante do flagrante, os dois 
foram levados à Delegacia da 
Denarc, onde seriam autuados e 
ficariam à disposição da Justiça. 

Um ciclista morreu na noite dessa terça-feira ao ser atingido por uma motocicleta quando tentava cruzar 
a Rua Altemar Dutra, no Jardim Bela Vista, em Cascavel. Com a força do impacto, a vítima sofreu diversos 
ferimentos e morreu ainda no local. Socorristas do Siate foram até o local, mas apenas constataram o óbito.
Segundo populares, o condutor da moto foi embora sem prestar socorro à vítima. Eles informaram a 
Polícia Militar que a moto tem a cor preta e estava com um retrovisor quebrado. 

Ciclista morre ao ser atingido por moto
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 O embate contra o Magnus 
ainda não acabou e o próximo con-
fronto será na casa do adversário, 
em Sorocaba, neste sábado (21), 
às 13h30. Quem vencer se classi-
fica. O Cascavel Futsal sonha com 
essa vitória, pois ela lhe garante 
uma classificação inédita: a semi-
final da Liga Nacional de Futsal. 

Em nove participações na com-
petição, o máximo que o time avan-
çou foi até as quartas de final, 
terminando a disputa na sexta 

 Liga Futsal Paraná 

Cascavel viaja em busca 
de classificação inédita

LIGA FUTSAL

posição em 2011.
Em 2019, a equipe encerrou a 

temporada no nono lugar, com a 
quarta melhor campanha. 

Este ano, em 15 jogos até 
agora, o Cascavel conquistou 
cinco vitórias, sofreu três derrotas 
e empatou sete vezes. Marcou 26 
gols - o artilheiro do time é Carlão, 
com cinco gols - e sofreu 26.

O time comandado por Cas-
siano Klein embarca para São 
Paulo na noite desta quar ta-feira 
(18). O primeiro jogo, no Giná-
sio da Neva, no último sábado, 
terminou empatado por 3 a 3. 

Se esse próximo confronto 
terminar empatado, a vaga será 
decidida na prorrogação, com van-
tagem de empate para os donos 
da casa, porque fizeram melhor 
campanha na primeira fase.

O desafio é grande! O adversá-
rio do Cascavel terminou a Liga 
Nacional ano passado como vice-
-campeão, perdendo para o Pato na 
decisão. Em sete participações, já 

 CONFRONTOS QUARTAS 
DE FINAL DA LNF

           SÁBADO (21)
13h30  Magnus  x  Cascavel (volta)
21h30  Joinville  x  Pato (ida)

        DOMINGO (22)
11h                       Carlo Barbosa  x  Corinthians (volta)
18h  Tubarão  x  Praia (volta)

        TERÇA-FEIRA (24)
15h45       Pato  x  Joinville (volta) 

NA PARTIDA do último sábado, o Cascavel saiu 
perdendo, mas conseguiu igualar o marcador: 3 a 3

CELSO DIAS

EQUIPE se prepara para enfrentar o Magnus no 
jogo de volta das quartas de final  

ASSESSORIA

garantiu o título uma vez, em 2014, 
em cima da Intelli.

Além desse retrospecto, tem 
mais um detalhe impor tante: o 
Sorocaba é o único que ainda não 
foi derrotado na Liga Futsal este 
ano. Disputou 15 jogos, venceu 
13, sete deles em casa, e garan-
tiu dois empates. O elenco sofreu 
20 gols, marcou 57 (melhor ataque 
da competição), e tem o artilheiro 
da LNF: Rodrigo, que balançou as 
redes dez vezes este ano. 

 O Toledo recebeu o Mar-
reco pela Liga Futsal Paraná 
no Ginásio Alcides Pan nessa 
terça-feira e perdeu de goleada 
por 8 a 2. Lucas abriu o pla-
car para o time da casa, mas 
o Marreco virou com gols de 
Max, Linhares e Paulo Felipe. 
Em cobrança de pênalt i , 
Maycon diminuiu para o Toledo. 
Paulo Felipe, Max, Canhoto, Gui 
Reis e Linhares completaram o 

massacre no segundo tempo.
Nesta quar ta-feira (18), 

tem mais um confronto válido 
pela Liga Futsal Paraná.  No 
Centro Espor tivo Municipal 
Deonisto Debona, a parir das 
19h, o Chopinzinho, segundo 
colocado do Grupo A, com 
nove pontos,  en f renta  o 
Campo Mourão, que aparece 
na quar ta posição do Grupo B, 
com cinco pontos. 
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 As duas últimas rodadas do 
returno da primeira fase do Cam-
peonato Brasileiro da Série D tem 
jogos importantes e que determi-
nam a continuidade da participa-
ção do Futebol Clube Cascavel na 
competição nacional ou não.

O primeiro desafio é contra o 
Bangu, no Estádio Olímpico Regio-
nal, neste domingo (22), às 16h, 
pela 13ª rodada. Depois, a Serpente 
Aurinegra vai ao Rio de Janeiro para 
enfrentar a Cabofriense, no último 
sábado do mês, dia 28, com horário 
ainda a ser definido pela CBF (Confe-
deração Brasileira de Futebol), válido 
pela 14ª rodada.

Para o técnico Marcelo Cara-
nhato, a única possibilidade de 
garantir uma das vagas para a pró-
xima fase da disputa é vencer os 
confrontos que restam: “Precisa-
mos de 100% de aproveitamento 
nessas duas partidas. Temos que 
vencer os dois jogos e, a partir 
daí, esperar uma combinação de 
resultados, principalmente entre 
Portuguesa e Ferroviária”.

O time cascavelense está na quinta 

 Retrospecto 
FC Cascavel e Bangu já se enfrentaram nesta 

temporada pela Série D. Em jogo válido pela 
segunda rodada da competição, os cariocas levaram 

a melhor e venceram por 2 a 0 no Estádio Moça 
Bonita. Já contra a Cabofrinese, o time cascavelense 
garantiu um empate na estreia da competição, por 3 

a 3, no Estádio Olímpico Regional.  
 

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7
   P J V E D GP GC SG % 
1º Ferroviária 26 12 8 2 2 28 10 18 72,2 
2º Cabofriense 25 12 7 4 1 26 13 13 69,4 
3º Mirassol 22 12 6 4 2 29 9 20 61,1 
4º Portuguesa-RJ 19 12 5 4 3 20 11 9 52,8 
5º FC Cascavel 18 12 5 3 4 20 16 4 50 
6º Bangu 16 12 4 4 4 13 16 -3 44,4 
7º Nacional-PR 5 12 1 2 9 8 39 -31 13,9 
8º Toledo 1 12 0 1 11 8 38 -30 2,8 

posição, com 18 pontos, e o Bangu 
é o sexto, com 16. Se vencer, ultra-
passa o time paranaense na tabela. 

A preocupação da comissão téc-
nica com o confronto entre cariocas 
e paulistas neste sábado (21), no 
Estádio Luso Brasileiro, às 15h, 
é óbvia. A Portuguesa do Rio de 
Janeiro é a quar ta colocada na 
tabela do Grupo A7, com 19 pon-
tos. A Ferroviária lidera com 26. 

O Cascavel precisa derrotar o 
Bangu e torcer por uma derrota ou 
até um empate entre a Lusa Carioca 
e a Locomotiva. “Independente 
disso, conversamos com os atletas 

Apenas cumprindo tabela
Se o FC Cascavel ainda luta para garantir uma vaga na próxima fase, os outros 

dois times paranaenses na Série D não tem mais chance de classificação.
Neste sábado (21), a partir das 15h30, no Estádio Erich George, em Rolân-

dia, o Nacional recebe o Toledo para o duelo dos lanternas da tabela.
Enquanto o Nacional tem cinco pontos, na sétima posição, o Porco figura 

em último, com um ponto. 

Agora é tudo ou nada pela 
classificação na Série D

esta semana e vamos fazer nosso 
trabalho bem feito. Vamos realizar 
dois jogos difíceis e temos obrigação 
de vencer. Tenho certeza que isso, 
aliado à combinação resultados no 
fim do returno, vai favorecer nossa 
passagem à segunda fase do Brasi-
leiro”, avalia o treinador. 

 FOTOS: ASSESSORIA 

 JOGOS DESTE FIM DE SEMANA PELA SÉRIE D 
SÁBADO (21)

15h  Portuguesa RJ  x  Ferroviária SP - Estádio Luso Brasileiro
15h30  Nacional PR  x  Toledo PR - Estádio Erich George 

DOMINGO (22)
16h  Futebol Clube Cascavel  x  Bangu - Estádio Olímpico 
19h  Mirassol  x  Cabofriense - Estádio de Mirassol 

EQUIPE tem pela frente confrontos decisivos 
contra Bangu e Cabofriense

CARANHATO prepara o time para vencer ou vencer



16 ESPORTE CASCAVEL, 18 DE NOVEMBRO DE 2020

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A

RESULTADOS DE ONTEM

 Equador  6x1 Colômbia
 Venezuela  2x1 Chile
 Paraguai  2x2 Bolívia
 Uruguai  0x2 Brasil

TIMES P J V E D GP GC SG %
1º Atlético-MG 38 20 12 2 6 37 24 13 63
2º Internacional 36 21 10 6 5 32 20 12 57
3º São Paulo 36 18 10 6 2 29 17 12 66
4º Flamengo 36 21 10 6 5 34 30 4 57
5º Palmeiras 34 20 9 7 4 28 20 8 56
6º Santos 34 21 9 7 5 30 24 6 53
7º Grêmio 33 20 8 9 3 26 19 7 55
8º Fluminense 32 21 9 5 7 29 24 5 50
9º Bahia 28 21 8 4 9 28 30 -2 44
10º Sport 25 21 7 4 10 19 28 -9 39
11º Corinthians 25 21 6 7 8 24 29 -5 39
12º Fortaleza  24 20 6 6 8 20 19 1 40
13º Ceará 24 20 6 6 8 25 30 -5 40
14º Atlético Goianiense 24 21 5 9 7 19 27 -8 38
15º Bragantino 23 21 5 8 8 25 28 -3 36
16º Vasco da Gama 22 19 6 4 9 22 26 -4 38
17º Athletico-PR 22 20 6 4 10 16 21 -5 36
18º Coritiba 20 21 5 5 11 19 28 -9 31
19º Botafogo 20 20 3 11 6 20 25 -5 33
20º Goiás 12 19 2 6 11 21 34 -13 21

 Serão conhecidos nesta quarta-
-feira os semifinalistas da Copa do 
Brasil. O Internacional joga às 21h30 
no Estádio Independência, em Belo 
Horizonte, tendo que vencer o Amé-
rica. A derrota em casa na primeira 
partida complicou as pretensões do 
time comandado por Abel Braga.

Situação semelhante vive o 
Cuiabá, adversário do Grêmio, que 
ontem anunciou a contratação do 
técnico Allan Aal. Por conta da van-
tagem e das convocações de joga-
dores para as eliminatórias, Renato 
deverá poupar vários dos jogadores 

considerados titulares para a partida.
Em situação mais tranquila, o Pal-

meiras viaja até Fortaleza para enfren-
tar o Ceará, podendo perder por dois 
gols de diferença para se classificar. 

São Paulo X Flamengo é jogo sem 
muitas probabilidades. O Flamengo 
não conta com Gabigol, ainda sem 
se recuperar de lesão, ao passo que 
poderá escalar Pedro, mesmo cor-
tado da seleção por lesão muscular. 
Fernando Diniz vai com força máxima 
no tricolor para tentar manter os 
bons resultados sobre os times 
comandados por Rogério Ceni.  

Copa do Brasil define semifinalistas

Brasileirão tem 
jogo isolado

Atlético recebe o Athletico na noite 
de hoje no Mineirão, em jogo atra-

sado da sexta rodada do Brasileirão. 
Em condições diferentes na tabela, 

os times vivem condições semelhan-
tes em desfalques.

O Atlético mineiro tem 15 casos de 
covid-19 registrados esta semana, 
incluindo o técnico Jorge Sampaoli 

e parte da comissão técnica. Em 
campo, faltam o lateral Guilherme 
Arana, o zagueiro paraguaio Junior 
Alonso e o atacante venezuelano 
Savarino, que estão disputando 
as eliminatórias. No Athletico, o 

problema também está na lateral. 
Marcio Azevedo precisará passar por 
uma cirurgia no joelho e desfalca o 

time por três semanas. 

 Em seu primeiro grande teste 
na disputa por uma vaga na Copa 
do Mundo de 2022, a seleção bra-
sileira mostrou força ao vencer o Uru-
guai por 2 a 0 no Estádio Centenário, 
em Montevidéu. Assim, a equipe de 
Tite segue como a única com 100% 
de aproveitamento nas Eliminatórias 
Sul-Americanas, com quatro vitórias. 
A competição será retomada agora 
no fim de março de 2021, quando 
o Brasil terá pela frente mais dois 
grandes desafios: confrontos com 
Colômbia e Argentina.

O time marcou dois gols no pri-
meiro tempo e teve tranquilidade 
na etapa final para segurar o resul-
tado positivo. Aos 33, Arthur chutou 
de fora da área, a bola desviou e 

Brasil vence o Uruguai
entrou. A jogada nasceu pelo lado 
direito com Éverton Ribeiro, que her-
dou a camisa 10 de Neymar e foi um 
dos destaques brasileiros nesses 
dois jogos das Eliminatórias.

Outro jogador que se destacou 
foi Renan Lodi, jogador do Atlético 
de Madrid. Ele recebeu escanteio 
cur to e cruzou na medida para 
Richarlison ampliar, aos 44. 
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