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já realizou mais de 2 mil
ressonâncias magnéticas

Liga Nacional pode ter
final paranaense com
a Serpente em quadra

l Pág. 14
A
S

S
E
S

S
O

R
IA

Em Cascavel, o Natal chegou!
A abertura oficial do Natal aconteceu no domingo, 14 de novembro, junto com a festa do 
aniversário dos 70 anos de Cascavel. Além do inédito show de luzes, a partir de agora, a 
população terá uma programação diária recheada de atrações. Outra iniciativa que deve 

marcar as festividades deste ano é a das “Janelinhas Cantantes”. l Págs. 8e9
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“Histórias de assombração”
Cascavel também tem histórias de assombração. Quem souber 

que as relate, pois pelo que sei não são muitas.
Eu relato este caso que foi contado por antigo morador, que teria 

passado por uma situação no mínimo arrepiante.
Há muitos, existia em Centralito (na época um vilarejo separado 

da cidade por extensa floresta), um pequeno cemitério que começara 
com o sepultamento de um homem encontrado morto na estrada, cuja 
identidade era desconhecida.

Quando criança, fui com minha família ao enterro de uma menina 
que havia morrido em consequência de um coice de cavalo.

Não havia casas por perto e assim, dito cemitério estava isolado 
no silêncio da mata que o circundava.

Tal silêncio só era quebrado quando o vento balançava as coroas 
feitas com papel crepom (já desfeitas pelas chuvas) e os arames que 
as prendiam roçavam nas pequenas cruzes de madeira.

Uma noite, sem luar, sem os constantes faróis dos veículos, muitos 
menos os ultra iluminados postos policiais, referido morador atrasou-se 
no seu retorno para casa e tinha que passar próximo do cemitério.

Contava ele que havia um conjunto de coisas que somadas lhe 
causavam temor, isto é, noite + silêncio + solidão + cemitério = medo!

O seu cavalo seguia naquela escuridão, aliás, de certa forma até 
fortalecia seu dono, pois o forte equino não se importava nadinha com 
o tal conjunto de coisas temerosas!

E lá seguiam.
Nessa parte do relato, ele costumava falar a célebre frase: Juro 

que é verdade!
Necessário esclarecer que dito juramento não se desdobrou numa 

escala desde Cristo Nosso Senhor até pais, esposa, filhos, etc. como 
fez o lendário deputado do castelo.  Aquele foi um juramento mais 
simples, porém acompanhado de expressão facial e punho fechado 
para reforçar a afirmação.

Foi então que começou a ouvir vozes de um coral, algo tão melo-
dioso, tão suave, tão celestial...Às vezes mais perto, depois um pouco 
mais longe...

Logo ele reconheceu, era um antigo hino religioso: “Ave, ave, ave 
Maria...”

Sentiu um frio percorrer-lhe as costas e arrepiar-lhe os cabelos.    
Meteu a espora no cavalo que, no susto de atitude agressiva tão 
repentina, deu um salto quase largando seu amo no chão e galopou 
para casa.

Passando pelo cemitério, num relancear de olhos, viu uma luz 
esverdeada iluminando as desbotadas cruzes e embalando o ritmo 
do pequeno coral:

“Ave, ave, ave Maria...”

Maria Antonia de Castilho
Advogada e cronista

“Não tenho dúvi-
das que a partir 
desse momento 

vamos valorizar mais a 
vida, as pessoas, estar 
mais próximos. Esse 
bolo representa isso. 

Não é só um alimento 
que é tão saboroso. 

Representa a união das 
pessoas para 

dar o alimento”

Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel, na distribuição bolo de 70 metros, 
em comemoração ao aniversário de Cascavel, no último domingo (14)

SECOM

 “Temos uma cidade que é 
vencedora, que é desta-
que. Temos problemas, 

mas temos a consciência 
que temos vigor físico e 
energia para enfrentar e 

vencer os problemas”
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Brasília - A PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) contabilizou 
78 mortes nas rodovias fede-
rais de 12 a 15 de novembro, 
segundo balanço da Opera-
ção Proclamação da Repú-
blica 2021, divulgado ontem 
(16). Por se tratar de feriado 
prolongado, que inclui um 
fim de semana, a comparação 
do resultado tem por base 
o mesmo feriado de 2019, 
quando houve 80 mortes.

Segundo a pesquisa, os 779 
acidentes anotados em 2021 
representam queda de 12% 
na comparação com os 889 
acidentes do mesmo período 
em 2019. Se o recorte abranger 
os acidentes, a queda é de 9% 
(210 acidentes, ante os 232 de 
2019). O total de feridos ficou 
em 888, número 18% menor 
que os 1.077 de 2019. Os 8.455 
policiais que atuaram nos ser-
viços operacionais em todo o 
país fiscalizaram 142.152 veí-
culos e 141.310 motoristas.

Dos 15.245 testes feitos com 
bafômetros, 93 resultaram em 
prisão, em meio a 920 autua-
ções por alcoolemia. “A cada 
16 testes feitos em condutores, 
um resultou em flagrante por 
condução sob efeito de álcool; 
e a cada nove condutores fla-
grados, um foi preso”, infor-
mou a Coordenação de Poli-
ciamento de Trânsito da PRF.

CINTO DE SEGURANÇA
Ao todo, foram feitas 41.528 

autuações, sendo 5.270 por 
ultrapassagens em faixa con-
tínua; 2.105 de condutores 
sem cinto de segurança; e 
2.005 de passageiros sem cinto  
de segurança.

Ainda segundo o balanço, 

Acidentes matam 78 pessoas nas 
estradas no feriado prolongado

foram apreendidas 2,46 tone-
ladas de maconha nas rodo-
vias federais. Em 2019, o total 
recolhido somou 3,36 tonela-
das. Assim, houve uma queda 
de 27% nesse tipo de ocorrên-
cia. Foram apreendidos, tam-
bém, 24,29 quilos de cocaína 
(em 2019, 182,7 quilos).

Segundo a PRF, o total 
de armas recolhidas foi 37% 
maior em 2021 (26 armas), 
na comparação com 2019 
(19 armas). Ao todo, 482 pes-
soas foram detidas durante a 
operação; e a PRF recuperou  
99 veículos.

NO PARANÁ
Os policiais fiscalizaram 

4.100 pessoas e 3.655 veículos, 
sendo registradas 3.186 infra-
ções, em aproximadamente 
quatro mil quilômetros da cir-
cunscrição da PRF no Paraná. 
Foram apreendidos quase 500 
mil maços de cigarros e cerca 
de 140 mil litros de bebidas, 
produtos contrabandeados. 
Além disso, 32 pessoas foram 
detidas durante o feriado e 14 
veículos roubados ou furtados 
foram recuperados, por volta 

de 160 quilos de maconha e 
haxixe foram apreendidos.

Os agentes ainda flagra-
ram 69 motoristas dirigindo 
bêbados, 332 condutores ou 

passageiros sem o cinto de 
segurança e 51 crianças não 
utilizavam adequadamente 
um dispositivo de retenção, 
como a cadeirinha. Segundo 

APOSTAS PARA MEGA DA VIRADA JÁ COMEÇAM 

PRF

As apostas para a Mega-Sena da Virada 
de 2021 começam ontem (16) e vão 
até o último dia de 2021. A estimativa 
é que o prêmio deste ano será de R$ 
350 milhões.  Ao contrário dos prêmios 
tradicionais, a Mega da Vidada não 
acumula e, se ninguém acertar as seis 
dezenas, ganha os que acertarem a 
quina. O sorteio será feito no dia 31 de 
dezembro. As apostas podem ser feitas 
nas casas lotéricas ou no aplicativo da 
Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.

o balanço, também foram 
registradas 487 ultrapassa-
gens irregulares durante o 
feriado, ou seja, cinco por hora  
de operação.

AB
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Câmara de Cascavel 
aprovou por unanimidade 
durante a sessão ordinária de 
ontem (16) o Projeto de Lei 
Complementar nº 7 de 2021, 
que autoriza a prefeitura a 
reduzir de 5% para 2,5%, de 
forma temporária, a alíquota 
do ISS (Imposto Sobre Servi-
ços) incidente sobre as ativi-
dades de prestação de servi-
ços do setor de hospedagem, 
que foram e continuam sendo 
direta e negativamente afeta-
das pela pandemia causada 
pela covid-19.

O benefício terá validade 
enquanto perdurar a vigên-
cia do estado de calamidade 
pública constante do Decreto 
Legislativo nº 19 de 13 de 
julho de 2021. A redução 
começa a valer a partir da 
publicação da lei e terá fim no 
primeiro dia subsequente ao 

término do estado de vigên-
cia de calamidade pública. 
O benefício não se aplica 
às empresas optantes pelo 
regime diferenciado do Sim-
ples Nacional. 

A medida deve incentivar 
o mercado hoteleiro de Cas-
cavel e também favorece a 
regularização dos débitos tri-
butários por parte do setor. 
De acordo com a prefeitura, 
este tipo de redução de tri-
buto só pode acontecer em 
situações excepcionais.

Para o Município, a 
concessão deste bene-
fício implica na renún-
cia tributária de cerca de  
R$ 180.000,00 a título de 
ISS homologado para o ano 
de 2021 e de R$ 390.000,00 
e R$ 430.000,00 para os 
anos de 2022 e 2023, 
respectivamente.  

Retornou
O vereador Edson Souza 
(MDB) retornou aos 
trabalhos no legislativo 
de Cascavel ontem (16). 
O parlamentar estava 
afastado da função deste 
outubro para tratar de 
problemas de saúde. 

Lei Aldir Blanc
A prefeitura de Cascavel 
prorrogou as inscrições 
do Edital do Prêmio 
Aldir Blanc. Serão 
concedidos 270 Prêmios de 
Reconhecimento Cultural, 
em vista à contribuição 
feita à arte e à Cultura 
de Cascavel abrangendo 
nove áreas das setoriais 
de cultural, no montante 
total de R$ 513.999,00 
para diversas categorias os 
recursos serão divididos 
nas modalidades de 
oficinas, apresentações, 
artes visuais e artesanato.

Atendimento 
Veterinário
A vereadora Professora 
Liliam (PT) protocolou um 

 A partir de hoje (17) até 
sexta-feira (19) o Centro de 
Convivência Intergeracional 
(CCI) do bairro Morumbi 
recebe a feira de serviços 
Paraná Cidadão, uma inicia-
tiva do governo do Paraná 
em parceria com o Muni-
cípio de Cascavel, no qual 
será ofer tada uma série 
de ser viços totalmente 
gratuitos para a população 
cascavelense.

Documentação, orienta-
ção jurídica, ações de saúde 
e de assistência social inte-
gram os serviços que serão 
disponibilizados das 9h às 
15h. Alguns serviços do 
município como o Samucão, 
Banco da Mulher Cascave-
lense e Comboio da Saúde 
estarão no local para aten-
der aos moradores. “São 

ser viços ofer tados pelo 
Município e pelo Estado que 
levam dignidade à população 
e auxiliam na inserção das 
famílias em vulnerabilidade. 
Teremos encaminhamentos 
de emprego, corte de cabelo, 
emissão de documentos, 
entre outros serviços”, des-
taca o secretário de Assistên-
cia Social, Hudson Moreschi.

A emissão de RG será 
feita para pessoas que fize-
ram o agendamento com 
antecedência no CRAS. No 
local também será possível 
dar encaminhamento a docu-
mentos como CPF, Carteira 
de Imigrante e Carteira de 
Autista, além de solicitações 
para inclusão no Cadastro 
Único. O CCI Morumbi está 
localizado na Rua Florência 
Galafassi, 20.

Começa hoje o 
Paraná Cidadão 

em Cascavel

Câmara aprova redução de 
imposto para setor hoteleiro

Fórum Codesc
O 1° Fórum Desafios da Matriz energética para o 

desenvolvimento regional será realizado no dia 26 de 
novembro, a partir das 8h30 no Auditório Cascavel na Acic. 

O evento é uma realização do Codesc e direcionado as 
entidades de classe, sindicatos patronais, órgãos públicos, 

federações empresariais da região oeste, entre outros 
que tenham interesse ao tema. As inscrições poderão ser 

realizadas no site: www.sympla.com.br

Sessão Ordinária
A Câmara de Cascavel realizou ontem (16) a primeira 
Sessão Ordinária da semana. Na ordem do dia, foram 
apreciados quatro projetos de lei, um requerimento 

e um ofício. Entre os projetos de lei aprovados, o 
PLO N° 137/21, que desafeta e alienar dois imóveis 

públicos municipais, considerados inaproveitáveis pelo 
município, para que possam ser vendidos e os recursos 
obtidos utilizados para investimento na revitalização do 

Autódromo Municipal Zilmar Beux. 

requerimento à Secretaria de 
Meio Ambiente solicitando 
esclarecimentos sobre o 
atendimento veterinário 
municipal. No documento, 
a parlamentar questiona 
quantos veterinários o 
município possui para 
atender as demandas com 
o bem-estar animal, se o 
número é suficiente, se 
possui a diversidade de 
medicamentos necessária 
e quantos atendimentos 
deixaram de ser realizados 
em 2021.

Aquisição
O vereador Edson Souza 
(MDB) esteve presente 
na assinatura do contrato 
para a aquisição do novo 
aparelho angiográfico para 
serviço de hemodinâmica 
do Huop. O equipamento, 
no valor de R$ 2.528.459,00, 
será adquirido através de 
recursos destinados pela 
Sesa. A licitação foi realizada 
ainda em outubro, e com 
a assinatura do contrato, 
o prazo para entrega e 
instalação do angiógrafo é  
de 180 dias. 
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Homenagem ao “Amor em Fios” 
reconhece e divulga programa
A Associação Amor em Fios de 

Cascavel foi homenageada em 
sessão solene com o recebimento 
de um Voto de Louvor e Congratu-
lações à sua presidente e funda-
dora, a odontóloga Simone Sarolli 
Preisner Braga Côrtes. A placa, 
com a homenagem oficializada 
pelo Requerimento nº 303/2021, 
foi entregue pelos autores da pro-
posta, os vereadores Cidão da Tele-
par (PSB) e Alécio Espínola (PSC).

O objetivo da homenagem é 
destacar os serviços prestados 
ao município pela Associação, que 
tem como finalidade a melhora da 
autoestima das pessoas em trata-
mento de câncer. “Represento aqui 
uma equipe de pessoas de muito 
valor, que dedicam seu tempo ao 
bem do próximo. O Amor em Fios 
nasceu de uma história de amor, 
de tristezas, de alegrias, mas prin-
cipalmente de muita superação”, 
contou Simone Braga Côrtes. O 
projeto nasceu de sua própria luta 
para superar o câncer, chamado 
por ela de “laboratório de fé”.

O presidente Alécio Espínola 
enfatizou o valor de pessoas que 
passam pela vida dedicando-se a 
tornar as outras pessoas melho-
res e mais felizes. “No mundo de 
hoje, nós encontramos em todos 
os cantos pessoas desesperan-
çadas. Um gesto como esse da 
Associação Amor em Fios pode 
fazer a diferença na vida daqueles 
que precisam apenas ser vistos, 
enxergados”, ressaltou o vereador.

Já o vereador Cidão da Telepar, 
idealizador da homenagem, disse 
que poucas pessoas conhecem o 
trabalho da Associação, e acabam 
só tendo contato quando chegam a 
precisar dele. “E é aí que descobrem 

FLÁVIO ULSENHEIMER /CMC

a importância desse trabalho que 
vocês fazem. Vocês levam auto 
estima, vocês levam o amor a essas 
pessoas, vocês trazem vida nova-
mente”, afirmou o parlamentar.

O terceiro proponente da home-
nagem, vereador Pedro Sampaio 
(PSC) não pôde estar presente, 
mas em seu lugar ocupou a mesa 
de convidados a sua filha Alexa, 
de 7 anos. Ela roubou a cena 
com muita fofura ao contar que 
doou seus cabelos para a con-
fecção de perucas para pacien-
tes em recuperação.

HISTÓRICO
O projeto Amor em Fios foi 

criado em 2016, por Simone Sarolli 
Preisner Braga Côrtes e tem por 
objetivo trabalhar pela autoestima 
das mulheres que estão fazendo 
tratamento quimioterápico e conta 
com mais de 60 voluntários entre 
peruqueiros, crocheteiras, costu-
reiras, dentre outros profissionais. 
Hoje, o projeto possui mais de 300 
diferentes itens, como as próteses 
mamárias, a boneca Alegria e o 
boneco Abraço. A matéria-prima 
para a confecção dessas peças é 
fruto de doações da comunidade 

de Cascavel e região.
Apesar de ser uma iniciativa 

recente, o projeto já está aten-
dendo também as crianças. 
Baseada em uma iniciativa no 
Canadá, Simone criou o Amor em 
Fios Kids. O trabalho do Amor em 
Fios consiste na arrecadação de 
lenços e também na confecção 
de perucas para posterior emprés-
timo, através de bancos de peru-
cas. A mão de obra para a confec-
ção das perucas é especializada e 
cara, fatos que acabam impossi-
bilitando o acesso das pacientes 
a esse acessório e os lenços são 
destinados às mulheres que não 
se adaptam à peruca.

Já o projeto Amor em Fios Kids 
foi criado em 2018 e trabalha com 
a confecção de perucas ou toucas 
inspiradas em fadas, princesas e 
príncipes para crianças com câncer. 

Com o auxílio de doações e com 
o trabalho das voluntárias, a Associa-
ção conseguiu amenizar o sofrimento 
de pessoas de mais 12 estados bra-
sileiros para os quais os produtos 
foram doados. Além de hospitais do 
câncer, outras instituições, como os 
asilos, também receberam doações 
do Amor em Fios.
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Transforma  
o futuro de  
jovens em 
jovens de 
futuro.

O PARANÁ TEM O MAIOR PROGRAMA
DE 1º EMPREGO DO BRASIL.

CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOV.BR OU LIGUE (41) 3210-2818

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

R$ 58 MILHÕES
INVESTIDOS

35 MIL JOVENS
BENEFICIADOS

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS.
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Medo e adaptação: a importância 
do apoio aos pacientes ostomizados

Problemas com relacionamentos, 
medo da socialização e dificuldades 
de adaptação. Esses são alguns 
dos obstáculos enfrentados pelos 
pacientes ostomizados, que pas-
saram por cirurgias para criar uma 
abertura de comunicação entre a 
parte interna e externa do corpo para 
auxílio da respiração, alimentação ou 
saída de fezes e urina, por exemplo. 
Pensando nesses impactos, o dia de 
ontem, 16 de novembro, foi insti-
tuído como o Dia Nacional dos Osto-
mizados para que mais informações 
sobre a ostomia sejam difundidas e 
o preconceito contra os pacientes 
que passaram pelo procedimento 
seja cada vez menor. 

No Ceonc – Hospital do Câncer, 
em Cascavel, para dar apoio aos 
ostomizados do aparelho diges-
tivo e ajudar nos cuidados des-
ses pacientes, existe uma equipe 
preparada especializada. A enfer-
meira estomaterapeuta, Ana Paula 
De Souza Cozza, realiza esse tra-
balho há quase seis anos dentro 
do hospital. De acordo com ela, a 
ação é realizada por meio de uma 
parceria, que visa fornecer assis-
tência às pessoas que passaram 
pela ostomia, sem nenhum custo. 

“Os médicos, os enfermeiros e 

os técnicos, por terem uma 
rotina muito corrida, não con-
seguem fornecer um acompa-
nhamento exclusivo a esses 
pacientes. Por conta disso, 
é comum que muitos saiam 
com a bolsa, mas com dúvi-
das sobre como trocar, cui-
dar, onde comprar essa bolsa 
e até mesmo se eles preci-
savam comprar ou se o SUS 
fornecia. A partir do momento 
em que o Ceonc começou esse tra-
balho mais especializado e focado 
nos estomas, houve uma grande 
diminuição no número de lesões nos 
pacientes e melhoria na adaptação e 
qualidade de vida dessas pessoas”, 
conta a enfermeira estomaterapeuta, 
Ana Paula De Souza Cozza. 

Os casos de pacientes osto-
mizados que passam pelo Ceonc, 
geralmente estão ligados aos tra-
tamentos oncológicos, que em mui-
tos casos, podem não ter reversão. 
Para a enfermeira, os cuidados 
especiais com as pessoas que 
passam pela ostomia são muito 
importantes, podendo ajudar até 
mesmo na autoestima. 

Por ser referência em cirurgias de 
abdômen, o Ceonc atende pacien-
tes de diversas regiões e estados 

do país e, com isso, nos últimos dois 
anos foi o centro médico que mais 
realizou ostomias no Oeste do Paraná

NO BRASIL
Hoje, em todo o Brasil, todos os 

pacientes ostomizados têm direito 
a receber as bolsas e os demais 
itens necessários gratuitamente 
pelo SUS, ou então pelos planos de 
saúde. Segundo dados da Internatio-
nal Ostomy Association (IOA), existe 
uma projeção de que há uma pessoa 
com estomia para cada 1.000 habi-
tantes em países com um bom nível 
de assistência médica, podendo 
ser bem inferior nos países menos 
desenvolvidos. Nessa perspectiva, 
estima-se para Brasil um número de 
mais de 207 mil pessoas com esto-
mias no ano de 2018 (IOA, 2007).

APOIO é fundamental para adaptação que ajuda, inclusive, na autoestima

DIVULGAÇÃO
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Ressonância Magnética: Huop 
já realizou mais de 2 mil exames

Há pouco mais de um ano, o 
Huop (Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná) inaugurou o ser-
viço de ressonância magnética, 
o primeiro em hospital público no 
interior do Paraná. O aparelho foi 
instalado para otimizar e melhorar o 
atendimento à população, que pas-
sava meses na fila de espera por 
um exame. “O objetivo é justamente 
este, diminuir a fila e o tempo de 
espera dos pacientes que neces-
sitam desse recurso do hospital”, 
comenta o Coordenador de Centro 
de Imagens, Narciso Comíssio.

Durante esse tempo de atendi-
mento, já foram feitos mais de 2 
mil exames aqui no Huop. O exame, 
mesmo não sendo de urgência e 
emergência, é essencial à saúde 
e tem agregado no diagnóstico 
por exames no hospital. “Estamos 
conseguindo atender o máximo da 
população possível e fazer com que 
o objetivo do setor seja alcançado 
aos poucos”, conta Narciso.

Quando o setor foi inaugurado, 
em setembro do ano passado, 
alguns pacientes aguardavam pelo 
exame ambulatorial desde 2016, e 
em apenas 3 meses o Huop con-
seguiu zerar essa fila de espera. 
“Hoje, entre uma ou duas semanas 
é o tempo de espera entre o agenda-
mento e a realização do exame. Além 
de ser mais fácil ter o equipamento 
aqui, o custo também é menor do 
que precisar encaminhar o paciente 
para realizar o exame em serviços 
terceirizados”, avalia Narciso.

A ressonância magnética atende 
pacientes ambulatoriais do Huop e 
pacientes internados na instituição, 
além dos pacientes encaminhados 
pela 10ª Regional de Saúde e por 
meio do convênio firmado com a 
Uopeccan em abril deste ano. Marli 
Lima é paciente da Uopeccan e foi 

Unioeste vai contratar professores  
A Unioeste abre nesta quinta-feira 

(18) as inscrições para o segundo 
PSS (Processo Seletivo Simplificado) 
de 2021 para contratação de profes-
sores. Serão 104 vagas distribuídas 
em 89 áreas de conhecimento ou 
matéria, em todos os campus da 
universidade. As inscrições pode-
rão ser realizadas até as 23h59 do 
dia 10 de janeiro de 2022. A taxa 
de inscrição varia de R$ 60,00 até 
R$ 200,00 e pode ser paga até o 
dia 11 de janeiro.

O processo se constituirá de 

Prova Didática com Arguição, de 
caráter eliminatório e classificató-
rio sendo a nota mínima de 7,0, 
prevista para o dia 9 de março de 
2022. Em seguida, a avaliação do 
currículo, de caráter classificatório, 
somente aos candidatos classifica-
dos na prova didática com argui-
ção. Os documentos para avaliação 
dos currículos deverão ser inseri-
dos no sistema pela internet no 
período de: 17 a 28 de março.

Informações e instruções pelo 
site www.unioeste.br/concursos.

encaminhada para fazer a ressonân-
cia aqui no Huop. “Foi muito rápido, 
dia primeiro de novembro fui até 
a Uopeccan, já me encaminharam 
para cá e dia 8 fiz o exame”, relata 
Marli. Essa parceria é fundamental 
para as duas instituições. “É uma 
parceria que permite um reconhe-
cimento na região e faz com que 
o Huop contribua ainda mais com 
o atendimento da população na 
região”, explica Comíssio.

ATENDIMENTO
A equipe da ressonância magné-

tica do Huop é bastante qualificada 

e preparada para oferecer o melhor 
atendimento aos pacientes. De 
acordo com Narciso, “todos passam 
por treinamentos para ter familiari-
dade com o equipamento, assim é 
possível que o atendimento seja 
realizado com facilidade e transmitir 
segurança aos pacientes”.

Marli conta que estava bastante 
apreensiva antes de fazer o exame 
no Huop. “Cheguei aqui com medo, 
ansiosa, nervosa, mas foi tudo 
muito bem, fui bem atendida desde 
a portaria até agora na observação, 
estou bem mais tranquila, o aten-
dimento é excelente”, completou.

SERVIÇO é o primeiro em hospital público no interior do Paraná

HUOP
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No último domingo (14), a po-
pulação de Cascavel além de ce-
lebrar o aniversário dos 70 anos, 
ainda participou da abertura das 
festividades do Natal 2021 que 
foi marcada por uma programação 
inédita. Um show de luzes e ima-
gens projetadas nos prédios no 
entorno da Catedral levaram men-
sagens de fé e esperança, sempre 
celebrando a vida com uma men-
sagem cristã, que é o “espírito  
do Natal”.

A chegada do Papai Noel teve 
direito a companhia do prefeito 
Leonaldo Paranhos e do DJ Victor 
Einstein, que fez o público dançar 
e aproveitar a noite. Para o prefei-
to Leonaldo Paranhos, a alegria 
expressada pelas pessoas que 
estiveram na abertura do Natal, 
mostra a sensação de liberdade. 
“Eu acho que nós estávamos pre-
cisando disso, claro que ainda 
estamos em pandemia, mas os 
números sanitários que temos 
hoje nos possibilitam a expressar 
a nossa necessidade de alegria, 
de viver a vida. É um marco his-

Natal da Vida de Cascavel já começou!
Pela primeira 

vez, Cascavel terá 
as “Janelinhas 

Cantantes”
Nos dias 21 e 28 de novembro e 5 de 
dezembro, às 20h, Cascavel recebe 
um espetáculo de rua gratuito com 

três apresentações ao vivo, com luzes 
e música. A artista e organizadora 
do projeto “Janelinhas Cantantes”, 

Fernanda Perfeito, explicou que 
este espetáculo vem como forma de 
agradecimento a cidade. “Um sonho 

que se iniciou com minha mãe e 
agora transborda para tantas outras 
pessoas! Com o desejo de espalhar 

cultura, entretenimento e momentos 
inesquecíveis”, disse a artista.

Além da família de Fernanda, a 
Escola Cia da Música, participa do 
projeto com a formação de um co-
ral infantil, regidos pelos professo-
res Gideone Osti e Jessica Santana 
com direção de Rosemary Pontes 

Espires. As apresentações também 
contam com o Grupo Harmony.

Para apresentação, que tem dura-
ção de cerca de 40 minutos, a Rua 
Rio Grande do Sul será fechada. A 
partir do dia 18 novembro até dia 
6 dezembro o prédio localizado na 

Rua Rio Grande Sul, 2129, terá uma 
iluminação especial até meia noite, 

com apresentação entre 20h e 20h30. 
“Uma honra imensa poder compar-
tilhar deste belíssimo e tão significa-
tivo evento com Cascavel! É como se 
fosse partilhar a mesa de Natal entre 

família”, completou Fernanda.  
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tórico. Eu acho que a partir desse 
momento nós vamos mudar o com-
portamento na valorização da vida, 
dar mais valor ao ser humano, às 
pessoas, porque a gente sai de 
uma verdadeira guerra contra um 
vírus que nos judiou, arrancou da 
gente pessoas, direitos, trabalho e 
renda, então precisávamos de ter 
um natal diferenciado. Juntamos 
o aniversário do município junto 

com o Natal em uma grande fes-
ta. Eu tenho certeza que Deus vai 
nos abençoar muito para a gente 
sair da pandemia e ter um grande 
2022”, afirmou Paranhos.

PROGRAMAÇÃO
Agora, durante as noites de no-

vembro e dezembro, a população 
pode visitar a “Casinha do Papai 
Noel”, no Centro de Cascavel, que 
estará aberta diariamente para vi-
sitação a partir das 9h. O Bom Ve-
lhinho estará no local recebendo a 
criançada de segunda a sexta-feira 
das 16h às 22h e aos sábados e 
domingos das 9h às 14h e das 
17h às 23h.

Além da casinha do Noel, os 
enfeites de Natal estão espalha-
dos pela Avenida Brasil, entre as 
ruas 7 de Setembro até a Barão 
de Cerro Azul. Também a Praça 
do Migrante, Praça da Bíblia, Pre-
feitura e a Árvore da Rua Afonso 
Pena, um corredor da Rua Duque 
de Caxias e General Osório até ao 
teatro também estão dentro do 

cronograma de decoração. Esses 
locais contam com itens como 
balões, laços, arabescos, ursos 
gigantes, letreiros, árvores com 
led, iluminação natalina e “túnel”, 
entre outros.

INTERIOR E ECOPARQUES
Esse ano também, na progra-

mação, sete distritos e os dois 
Ecoparques de Cascavel serão con-
templados com decoração e ida do 
Papai Noel, além de apresentações 
artísticas e culturais como o Pro-
grama Cultura em Ação da Secreta-
ria Municipal de Cultura e Esportes 
que serão dividas pela cidade, feira 
do teatro e os sete distritos.

Com ações sustentáveis e cri-
térios e economicidade, os enfei-
tes do Lago e o Teatro Municipal 
são itens que já foram utilizados 
em Natais de edições anteriores. 
Mesmo assim, o Natal da Vida de 
Cascavel recebeu investimentos 
de cerca de R$ 1 milhão, renovan-
do o espírito e a esperança da po-
pulação e também movimentando 

a economia local com a atração da 
população da microrregião.

POPULAÇÃO APROVOU
Joseane Matuszwski viajou de 

Matelândia a Cascavel com a família 
apenas para acompanhar a progra-
mação de abertura do Natal de Cas-
cavel. Para ela, é preciso celebrar a 
vida. “É uma ressurreição [comemo-
rar o Natal novamente] de novo, por-
que a gente passou dois anos isola-
do da família, de tudo. É gratificante, 
é calor humano. O Natal precisa ser 
comemorado”, afirmou.

O encanador Elias José dos 
Santos foi com a família acompa-
nhar a chegada do Papai Noel e 
destacou o momento de supera-
ção. “Eu acredito que depois de 
um sofrimento tamanho, com essa 
pandemia, nada melhor do que as 
famílias poderem se reunir nova-
mente. É gratificante ter uma admi-
nistração pública que pensa na fa-
mília como um todo e na sociedade 
em geral”, enfatizou.

Colaboração Jessica Milena  
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Que tal ser o Papai Noel de 
uma criança? A Secretaria de 
Assistência Social do Município 
de Cascavel abriu a Campanha 
“Cartas de Natal”. A iniciativa 
tem como objetivo beneficiar 
1,1mil crianças e adolescentes 
de famílias em situação de vulne-
rabilidade social, que são atendi-
das pelas unidades do Cras Can-
celli, CEU, Eureca II, CCI Cascavel 
Velho, Cras XIV de Novembro, CCI 
Morumbi, Cras Riviera, Cras Cen-
tral (Área Rural), Cras Cascavel 
Velho e Centro da Juventude.

 
COMO ADOTAR UMA 

CARTINHA?
As cartinhas já estão dispo-

níveis. Para retirar a sua você 

pode ligar ano telefone (45) 
3392-6375 e falar com Pedro, 
Sandra, Vanessa ou Rosângela. 
A Seaso levará a cartinha até a 
sua empresa ou então você pode 
retirar na sede da secretaria, na 
Rua Pernambuco, nº 1900, ao 
lado da Prefeitura.

O prazo para a entrega do pre-
sente é até o dia 8 de dezembro. 
A equipe ficará com o contato do 
candidato a Papai Noel e com-
binará a retirada do presente. 
A entrega dos presentes para 
as crianças será realizada nas 
unidades assistenciais, com 
momento de brincadeiras e 
muita diversão para que este 
momento permaneça como 
memórias afetivas.

 Dentro da programação dos 70 
anos de Cascavel, o prefeito Leo-
naldo Paranhos e o presidente da 
Cohavel, Vinicius Boza, entregaram 
na sexta-feira (12), 293 matrículas 
para moradores do Loteamento 
Araucária, no Tarumã, em soleni-
dade realizada no Salão Comunitário 
do bairro. A ação faz parte do pro-
grama de Regularização Fundiária do 
Município. No mesmo ato foi auto-
rizada a licitação para construção 
de 27 casas no Loteamento Gralha 
e em outros locais em diferentes 
regiões da cidade. Paranhos desta-
cou que a entrega dos documentos 
consolida um direito das famílias 
que agora passam a ser proprietá-
rias legítimas, após muitos anos de 
espera. “É um momento muito bom, 
um presente de Natal, presente de 
aniversário de 70 anos do Municí-
pio. Fico muito feliz por ter podido 
resolver esse problema que agora 
passa a ser solução”, enfatizou.

O presidente da Cohavel, Vinicius 
Boza, destacou que a regularização 
fundiária trará o direito de as pes-
soas terem o documento tão espe-
rado e levará dignidade às famílias. 
“Dessa forma eles conseguem liga-
ção de água e luz regular e podem 
ter o endereço cadastrado nos cor-
reios, é uma segurança para essas 
famílias”, enfatizou.

Aparecido Zanini, morador do 
Araucária, disse que morando no 
terreno sem a escritura a família 
não tinha segurança de ter um imó-
vel. “Com o papel em mão a gente 
não tem mais com o que se preo-
cupar”, afirmou. “Para mim é uma 
bênção de Deus, porque eu tinha 
muito sonho de colocar ele nesse 
lote”, disse Leni Zanini dos Santos.

  
MORADIAS

No mesmo ato o prefeito 

Paranhos assinou a autorização 
de licitação para a construção de 
27 moradias em várias regiões da 
cidade. “Vamos trabalhar novas 
moradias que queremos levar 
à essas pessoas. Lamentavel-
mente não temos tidos programas 

nacionais de casa, isso é ruim, 
então o Município passa a ter seu 
próprio programa habitacional local”, 
disse o prefeito. O programa vai 
atender famílias com renda de um 
a seis salários mínimos e que se 
enquadram no programa.  

Famílias do Tarumã recebem matrículas
do programa de Regularização Fundiária

SECOM

Assistência Social lança 
campanha “Cartas de Natal” 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
Com raciocínio rápido e boas ideias, vai se destacar no serviço e 
ainda dar uma animada nos colegas logo cedo. Aproveite para cau-
sar boa impressão ao lidar com clientes ou pessoas novas, ampliar 
seus círculos sociais, e cuidar de serviços que exigem deslocamentos 
rápidos pela cidade. 

Mergulhar no trabalho e finalizar suas obrigações logo cedo será a 
melhor pedida nesta quarta. Foco, fé e café serão o segredo para o 
seu sucesso pela manhã, porque não vai faltar serviço. E dedicação 
e disciplina não são só importantes no trabalho, mas também para 
cuidar da saúde.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
A Lua em Touro destaca sua criatividade no trabalho, bem como o 
espírito de equipe para encarar as tarefas com garra e disposição. 
Além disso, investir em conhecimento é sempre uma boa ideia. A Lua 
favorece os planos para uma viagem, mas é preciso manter o foco no 
serviço e separar as coisas.

O dia promete altos e baixos, mas é melhor adiantar as tarefas penden-
tes. Além de pintar imprevistos e problemas à tarde, acontecimentos 
antigos também podem azedar a convivência com colegas e até com 
o mozão, e ao invés de mandar mensagens irritadas e começar uma 
briga, deixe para conversar pessoalmente.

Seu signo costuma ser desconfiado e nem sempre interage de boa com 
os outros, mas a Lua promete melhorar a interação com os colegas e 
parceiros pela manhã. Aproveite para conversar sobre projetos e tarefas 
que dependem de colaboração, marcar reunião, etc. À tarde, o astral fica 
pesado e, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, podem surgir atritos. 

Câncer 21/06 a 21/07
O desejo de expandir seus horizontes, experimentar algo novo e deixar 
a rotina de lado deve movimentar esta manhã. Deixe a desconfiança 
de lado para experimentar novas maneiras de realizar as tarefas do dia 
a dia, especialmente se estiver a fim de melhorar sua produtividade. 

Nesta quarta, o que mais se destaca é a sua habilidade para lidar com 
dinheiro, Áries. Se prestar atenção a tudo o que ocorre ao seu redor, vai 
ser moleza descobrir novas maneiras de encher o bolso, fechar uma 
parceria comercial e até receber uma grana que não esperava. À noite, 
algo que deseja comprar há tempos pode finalmente virar realidade, 
mas não se esqueça de fazer as contas para ver se cabe no orçamento.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje vai ser preciso calma e muito foco para lidar com os desafios que 
virão pela frente. No trabalho, priorize tarefas que podem ser feitas 
de maneira reservada, especialmente se anda sonhando com uma 
promoção ou quer abocanhar aquela comissão no final do mês.

Touro 21/04 a 20/05
No trabalho, será preciso tomar a iniciativa e correr atrás dos seus 
maiores sonhos para chegar onde deseja. Nada vai cair de brinde no 
seu colo, mas pode se surpreender com o que é capaz de conquistar 
graças aos seus esforços. O excesso de ambição pode trazer proble-
mas, principalmente se exagerar nas cobranças ou se não conseguir 
lidar bem com as críticas.

No trabalho, você vai esbanjar bom-senso e pode demonstrar mais pratici-
dade na hora de lidar com as tarefas do dia a dia. Quem trabalha em home 
office pode ter desafios e talvez seja complicado entregar a produtividade 
que precisa. Há risco de cobranças e estresse com a chefia. 

Nesta quarta, criatividade e ótimas ideias serão importantes para se 
destacar no trabalho logo cedo. Explore seu charme para fazer novos 
contatos profissionais, conquistar clientes ou melhorar suas vendas. 
Mas é melhor adiantar isso porque a comunicação, inclusive nas redes 
sociais e com os amigos, pode ficar tensa à tarde.

Se quiser dar conta das tarefas, até daquelas mais chatinhas ou roti-
neiras, foque sua atenção no serviço. O astral é perfeito para repen-
sar a carreira, fazer ajustes e até encontrar um novo nicho com mais 
chance de sucesso. Profissionalismo e dedicação são essenciais para 
se dar bem hoje.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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AEAC

DESCONTROLE
CIOFIRIS

CONCHAVONS
NOISPIO

COMPREENSIVA
VISORAIAI

AEADRUON
STROIAF

SOLIUQDOGO
VINCULOATOR

DAIROLAM
MAGNATAMIRA

RABOCPLÇ
IAHORTELÃ

MARABSOLUTO

Ataque 
inesperado

de raiva

Entonação
que realça
o discurso

Princípio
básico 
da vida
militar

Membrana
que regula
a abertura
da pupila

Surra
(gíria)

A pessoa 
que perdoa
as faltas
alheias

Esportista
como
Victor
Alcará

O disco de
coleção

Dispositivo
de enqua-
dramento 
de câmeras

Ave de
grande

bico
colorido

Termina-
ção de

palavras
no plural

Cidade len-
dária inva-
dida pelos

gregos

São contro-
lados men-
salmente 

na gestante
Dá "vida"
às ideias 
dramatúr-

gicas

(?) teles-
cópica, 

dispositivo
de rifles

Parte rege-
nerável no
corpo da
lagartixa

Hélio
Bicudo,
jurista

brasileiro

Letra 
que não
antecede
"e" ou "i"

Erva 
usada no
preparo 
do quibe

Resumo 
do filme

Forma de produção
que tem entre suas
bases a 

autogestão

Instinto
sexual 
Trama;
conluio

Planta
narcótica 
Rondônia

(sigla)

Devoto
Título

nobre de
Lancelot 

(?) Branco, o instituto
que prepara os diplo-

matas brasileiros

Lei que serve ao cidadão como referência de
transparência pública

Criada de
quarto

Maurice
(?), escri-
tor de "O
Menino 
do Dedo
Verde"

Otis Redding, cantor
de soul dos EUA

Vir a
propósito

Epíteto atribuído a
Jesus Cristo, por sua

região de origem
Deus, em

inglês

"Federal", nas siglas de
universi-

dades
públicas

Movem a
esfera

Bastões de
beisebol

Ligação
moral

Grande
capitalista

Grito 
de dor

Elogiar;
enaltecer

Andava
Poema de

Cecília
Meireles

Aspecto
positivo

Tálio
(símbolo)

3/god. 4/piau. 5/druon. 7/galileu. 8/conchavo. 11/mar absoluto.
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Feminicídios
Homicídios
Mortes no trânsito
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 Na madrugada de ontem (16), 
a Polícia Militar recuperou objetos 
que tinham sido furtados de uma 
panificadora no Bairro Interlagos. 
Durante patrulhamento pela região, 
os militares localizaram o suspeito 
e realizaram a abordagem. Com o 
rapaz, os policiais encontraram reló-
gios, brincos, anéis e pulseiras que 
foram levados na ação criminosa. 
Desta forma, o homem foi levado à 
Cadeia Pública de Cascavel, onde 
fica à disposição do Poder Judiciário. 

Pela manhã, a Guarda Munici-
pal prendeu um jovem de 18 anos, 
suspeito de ter furtado fios de cobre 
da Praça do Migrante, localizada na 
Avenida Brasil, no Centro. Os guardas 
receberam a denúncia e localizaram 
o rapaz na Praça da Bíblia, há poucas 

Ações da PM e GM recuperam 
objetos e apreendem drogas

quadras do local onde ocorreu o furto. 
Com o ladrão foram encontrados os 
fios e também um refletor. A ocorrên-
cia foi encaminhada à Delegacia de 
Polícia Civil, onde as medidas cabíveis 
seriam tomadas.

CRACK E COCAÍNA 
A Polícia Militar realizou uma ação 

contra o tráfico de drogas na madru-
gada de ontem, no Conjunto Riviera, 
na Região Norte de Cascavel. De 
acordo com informações, os poli-
ciais receberam a denúncia e foram 
até uma residência na Rua Refúgio. 
No endereço, durante a vistoria, os 
militares encontraram 74 gramas 
de crack e 21 gramas de cocaína, 
separados em buchas para serem 
comercializadas.
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Uma mulher de 31 anos estava 
na casa e foi presa em flagrante pelo 
crime de tráfico de drogas. Além dos 
entorpecentes, uma balança de pre-
cisão também foi apreendida. 

A moradora foi encaminhada à 
15ª Subdivisão Policial de Cascavel, 
onde as medidas cabíveis seriam 
tomadas.

Redação: Paulo Eduardo

PRF registra 10 mortes em rodovias do Paraná no feriado
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) 

encerrou na segunda-feira (15) a Ope-
ração Proclamação da República 2021. 
Nos quatro dias de operação, que teve 
início na sexta-feira (12), foram registra-
dos 77 acidentes, com 63 pessoas feri-
das e dez mortes nas rodovias federais 
do Paraná. Foram fiscalizadas 4.100 pes-
soas e 3.655 veículos, sendo registradas 
3.186 infrações, nos cerca de quatro mil 

quilômetros da circunscrição da PRF no 
Paraná. Foram apreendidos quase 500 mil 
maços de cigarros e cerca de 140 mil litros 
de bebidas, produtos contrabandeados. 
Além disso, 32 pessoas foram detidas 
durante o feriado e 14 veículos rouba-
dos ou furtados foram recuperados, cerca 
160 quilos de maconha e haxixe foram 
apreendidos. 

Os agentes da PRF ainda flagraram 69 

motoristas dirigindo bêbados, 332 condu-
tores ou passageiros estavam sem o cinto 
de segurança, 51 crianças não utilizavam 
adequadamente um dispositivo de reten-
ção, como a cadeirinha.
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 Na mesma semana em que 
recebeu a confirmação da convo-
cação da treinadora Beatriz Vergutz 
e da atleta Luana Marinho para os 
Jogos Pan-Americanos de Canoa-
gem, o CRC (Clube de Regatas Cas-
cavel) apresentou no último sábado 
(13), equipamentos adquiridos com 
apoio de parceiros e também rece-
beu uma boa notícia da Prefeitura 
de Cascavel.

Em ação realizada no Lago 
Municipal, que contou com uma 
minimaratona de canoagem, a 
equipe cascavelense apresentou 
os caiaques, remos, coletes, GPS 
e uniformes que ajudarão o Clube 
a continuar desenvolvendo a moda-
lidade e formando atletas e cida-
dãos para a cidade e o País.

Já a boa notícia ficou por conta 
da confirmação de que o Campeo-
nato Brasileiro de Canoagem e 
Paracanoagem será realizado em 

 O Cascavel Futsal terá uma 
parada dura na inédita semifinal 
da Liga Nacional 2021. A Serpente 
Tricolor vai jogar contra a tradicio-
nal equipe de Carlos Barbosa, cinco 
vezes campeã da LNF.  O adversá-
rio se classificou depois de vencer 
o clássico gaúcho contra o Atlântico 
no tempo normal e empatar na pror-
rogação, pelas quartas de final.

Na primeira fase, Cascavel e 
Carlos Barbosa jogaram duas vezes 
entre si e os dois jogos terminaram 
empatados. A Serpente ficou em 
segundo lugar do grupo A, apenas 
dois pontos atrás do adversário. O 
Tricolor se garantiu pela primeira 
vez entre as 4 melhores equipes 
do país após derrotar o Joaçaba por 
5 a 3, em um grande jogo no último 

sábado. A primeira partida da semi-
final será na próxima segunda-feira 
(22), às 18h, no Ginásio da Neva. 
O jogo de volta está marcado para 
o domingo, dia 28, às 11h, na casa 
do adversário. 

Antes do primeiro duelo contra 
o time gaúcho, a Serpente tem 
compromisso pela Liga Futsal 
Paraná. Com um time alterna-
tivo, preservando o elenco prin-
cipal para a LNF, o Cascavel joga 
amanhã contra o Coronel Futsal, 
no Ginásio da Neva, às 18 horas. 
O time será comandado pelo auxi-
liar-técnico Gilmarzinho e contará 
com jogadores que representaram 
a cidade e foram campeões da 
fase regional dos Jogos Abertos, 
no fim do mês passado. 

Cascavel enfrentará Carlos 
Barbosa pela semifinal da LNF

 ASSESSORIA

Cascavel Handebol 
é vice no Brasileiro 

em Recife
A equipe do Cascavel Handebol 

conquistou o vice-campeonato do 
Brasileiro de Clubes realizado no 
último fim de semana em Recife 

(PE).  Com quatro vitórias em cinco 
jogos, o elenco Aurinegro parou no 
bom time do Clube Português (PE), 
que conquistou o seu octacampeo-
nato nacional.  A final foi repleta de 
emoções: após o empate por 31 a 
31, ela acabou sendo decidida na 
prorrogação, com vitória pernam-
bucana. Como destaque, a equipe 

cascavelense contou com três atletas 
na seleção do campeonato: goleiro 
Cuba, ponta-direita Wesley e pivô 
Toko.  Agora, os comandados do 
técnico Elizeu Oliveira voltam às 

atenções para a Fase Final do Cam-
peonato Paranaense Chave Ouro, 

em novembro e em Cascavel, onde 
a equipe busca um título inédito, e 
também para a Fase Final da Liga 

Nacional, em dezembro. 

Brasileiro de Canoagem será em Cascavel
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Cascavel de 2 a 5 de dezembro, 
no Lago Municipal. Para a compe-
tição, que estava adiada, a Confe-
deração Brasileira levou em conta 
toda a infraestrutura da cidade, 
como aeroporto, rede hoteleira e 
de restaurantes, além de trans-
porte, tudo próximo da região da 
competição. 
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O Londrina Esporte Clube terá 
até o final desde mês duas bata-
lhas que vão decidir a permanência 
do time na Série B do Campeonato 
Brasileiro. Faltam apenas duas 
rodadas para o fim da competição. 
A primeira delas será fora de casa, 
sexta-feira (19) contra o Vila Nova-
-GO, no Estádio Onésio Brasileiro 
Alvarenga, em Goiânia. O Tubarão 
é o 17º colocado com 41 pontos, 
sendo primeiro time da zona de 
rebaixamento. 

Caso vença o duelo e seus rivais 
diretos tropecem, o LEC poderá ter-
minar a rodada no 14º lugar, ultra-
passando Remo, Brusque e Ponte 
Preta. Por outro lado, se perder e 
estes três concorrentes vencerem, 
o Tubarão estará matematicamente 

 Faltam apenas seis rodadas 
para o término do Campeonato Bra-
sileiro da Série A e, no momento, 
as disputas mais emocionantes 
estão na zona de rebaixamento 
e para saber qual time vai ficar 
com a quarta vaga direta para a 
Copa Libertadores da América. Na 
liderança, o Atlético Mineiro tem 
grande vantagem sobre seus rivais, 
Flamengo e Palmeiras, e segue a 
passos largos rumo ao título.

Na noite desta quarta-feira, sete 
jogos vão movimentar a rodada, 
com destaque para o duelo entre 
Flamengo e Corinthians, e também 
para clássico entre Palmeiras e 
São Paulo. 

No Maracanã a bola rola às 
21h30 para o confronto entre 
Flamengo e Corinthians. O time 
carioca, vide-líder do Brasileirão 
com 60 pontos, terá dois desfal-
ques, Rodrigo Caio e Arrascaeta, 

que se recuperam de lesão. Pelo 
Timão, Willian volta a ser relacionado 
e Cantillo será o desfalque, pois está 
na seleção colombiana disputando 
as Eliminatórias da Copa.

Já clássico paulista está mar-
cado para as 20h30 no Allianz 
Parque. Apesar das chances de 
alcançar o líder Galo serem cada 
vez menores, o Verdão segue se 
preparando para a grande final da 
Copa Libertadores, que será dispu-
tada no dia 27 deste mês, contra 
o Flamengo. Já pelo lado do Trico-
lor, a situação é no mínimo preo-
cupante, pois o time está na 15ª 
colocação com 38 pontos, mas 
com um jogo a mais do que Bahia 
e Juventude, 16º e 17º colocados, 
respectivamente. 

Os outros jogos da noite são: 
Santos x Chapecoense, Améri-
ca-MG x Atlético-GO, Cuiabá x 
Internacional, Fortaleza x Ceará e  

Série A voltará a ter 
dois paranaenses
No último final de semana o 
Coritiba garantiu o acesso à 

elite do Campeonato Brasileiro 
ao vencer o Brasil de Pelotas 
pelo placar de 2 a 1. Assim, 

o Paraná terá novamente dois 
representantes (Athletico e 

Coritiba) na elite nacional do 
futebol. O Coxa, que liderou 
a Série B por várias rodadas, 

busca ultrapassar o Botafogo e 
conquistar o título. Os times já 
estão garantidos matematica-
mente na Série A de 2022. O 
time carioca está na liderança 

com 66 pontos. 
Já o Coritiba está com dois 

pontos a menos e para ser cam-
peão, depende de duas vitórias, 

contra CSA e Ponte Preta, e 
dois tropeços do Botafogo, que 
enfrenta o Brasil de Pelotas e 

o Guarani.  Vale lembrar que as 
duas equipes foram rebaixadas 

em 2020 e após um ano na 
Série B, conseguiram o acesso 

à elite do Brasileirão.
(Redação: Paulo Eduardo) 

“Encontro das Nações”: Fla
recebe o Timão no Maracanã
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Juventude x Fluminense. Nesta quin-
ta-feira (18), o Sport recebe o Bahia 
no fechamento da 33ª rodada. 

rebaixado para a Série C.
Já o Vila Nova está na 13ª 

posição, com 45 pontos. O time 
depende de uma vitória ou dois 
empates para garantir a permanên-
cia na Série B do nacional. 

Londrina joga para permanecer na B
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