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Elaine Luzia dos Santos, 33 anos, é a primeira pessoa com tetraparesia a cursar Medicina no Bra-
sil. Ela ingressou no curso em 2012, no entanto, em novembro de 2014, a estudante sofreu um 

AVC, que levou a tetraparesia. Com a colação de grau marcada para maio, a estudante já escolheu 
a área em que vai se especializar e que se vê atuando no futuro: radiologia. l Pág. 3 
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“Observa-se uma redução significativa nos óbitos 
por acidentes de trânsito, que é o principal 

objetivo dos órgãos de trânsito, saúde e segurança 
pública, e isso é uma vitória para a sociedade, 
porque quando falamos em vidas preservadas, 

falamos em otimização de recursos da saúde, de 
redução de problemas sociais, de segurança e de 

preservação das famílias” 

Manifestações do
 Transtorno de Bipolaridade 

Poucos sabem dessa curiosidade, mas o dia 30 de março, data de aniversário 
do pintor Van Gogh, diagnosticado, após a morte, com bipolaridade, entrou para o 
calendário da saúde como o Dia Mundial da conscientização do Transtorno Bipolar.

Um transtorno que se caracteriza por mudanças bruscas e repentinas do humor, 
alterando e afetando a energia e até os relacionamentos interpessoais, dificultando 
a interação social.

Em questões de segundos, a pessoa passa de uma extrema alegria e felici-
dade, para um exagerado mau humor e até agressividade. Nesta cadeia podemos 
classificar ainda, manifestações como os tiques, as manias e os toques que, acom-
panham este distúrbio.

O indivíduo acometido pelo transtorno tende a vibrar de forma muito rápida 
da depressão para euforia e vice-versa, demonstrando também que a frequência 
e duração dos episódios são variáveis e relativos.

Apesar da fragilidade na identificação do diagnóstico, pois existe uma asso-
ciação muito forte com a depressão e com o perfil do maníaco também, o distúrbio 
pelos sinais intensos, também pode confundir na sua classificação, com doenças 
como a esquizofrenia, depressão severa, transtornos de ansiedade exagerada e 
até síndrome do pânico.

Na verdade, é importante destacar que não existe uma causa aparente deter-
minada. Mas como estudos levam a crer em alterações genéticas no cérebro, 
entende-se que seja esse o ponto de partida para o desenvolvimento da doença.

Porém, se não for controlada a crise pode aumentar sua intensidade, aumentar 
sua frequência, diminuindo os espaços de atuação entre uma e outra, além de 
levarem o indivíduo a atentar contra sua vida ou até mesmo, de forma incontrolável, 
atacar as pessoas que estão mais próximas a ele.

Também evidenciamos episódios de alucinações e delírios intensos em que a 
pessoa entra em um processo de transe momentâneo.

Portanto, podemos afirmar que, temos vários testes psicológicos e clínicos que 
podem detectar a manifestação do transtorno bipolar. Tudo associado a uma inves-
tigação profunda do histórico comportamental e também familiar deste paciente.

Infelizmente, por ser muito subjetivo este diagnóstico não é fácil ser concluído. 
Pois, os sintomas também se confundem com outras comorbidades.

Sabemos que as crises vão variar conforme os tipos de transtornos. Podem 
ser mais severas ou mais brandas, mais duradouras ou mais breves. Agressividade, 
passividade exagerada, reclusão, tristeza profunda, estado deprimido, fobia e outros 
processos demonstram que um paciente está em crise.

A crise nada mais é do que destoar do que é o comportamento normal do 
indivíduo. Afinal, todo mundo tem seus dias bons e ruins. Mas, para as pessoas 
que sofrem de transtorno bipolar, essas variações de humor são um assunto muito 
mais sério. São muito intensas e afetam o equilíbrio emocional de quem sofre, 
alternando períodos de euforia e depressão.

Claro que, cada pessoa vai reagir de uma forma em seu momento de crise. 
Mas, o mais importante é estar atento aos sintomas e alterações de comportamento. 
Não demorar para buscar ajuda profissional e acolher este indivíduo de forma a 
não permitir que o transtorno se agrave e se associe a outros.

Andréa Ladislau, Doutora em Psicanálise, membro da Academia Fluminense 
de Letras –cadeira de número 15 de Ciências Sociais

Simoni Soares, presidente da Transitar 

“Quando temos como foco zerar as mortes no 
trânsito e alcançamos resultados positivos, 

consolidamos o processo de humanização 
esperado para o trânsito”
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Cascavel – Um dos últimos con-
tratados pelo FC Cascavel pós-
-Paranaense foi anunciado de 
forma oficial, ontem. O zagueiro 
Itallo, de 33 anos, retorna ao 
time após três anos e chega 
como uma espécie de talismã 
para a disputa da Série D. Nos 
últimos anos, o zagueiro esteve 
em quatro times que estiveram 
envolvidos nas decisões dos 
campeonatos da Série C e Série 
D, e garantiu os acessos.

“Já participei de quatro 
finais de Campeonato Bra-
sileiro. Pelo CRB, em 2011, 
Londrina, em 2015, Treze-PB, 
em 2018, e no ano passado o 

Serpente aposta em ‘talismã’ 
na busca do acesso à Série C 

Campinense. A Série D é muito 
difícil, mas eu chego com o pen-
samento de conquistar mais um 
acesso. É nesse pensamento 
que estou aqui”, assegura o 
zagueiro que estava atuando 
pelo Lagarto, de Sergipe.

Restando dez dias para o iní-
cio do campeonato, a CBF ainda 
não oficializou as datas e horá-
rios da rodada de abertura. No 
site da entidade, a última tabela 
publicada data de 16 de feve-
reiro, apenas com a ordem dos 
jogos. A primeira rodada tem as 
datas de 16 e 17 de abril para ser 
realizada, mas nenhuma partida 
tem esta confirmação. 

Cascavel – A cada competi-
ção, as empresas fabrican-
tes de material esportivo 

desenvolvem novas tecno-
logias visando ampliar a 

quantidade de gols no jogo. 
Logo, a cada bola lançada, 
o desafio para os goleiros 
aumenta. Na próxima edi-

ção da Série D, que começa 
em 16 de abril, uma nova 

bola será utilizada. 
A CBF firmou parceria 

com a Uhlsport, empresa 
alemã fornecedora da 

Ligue 1, a Primeira Divisão 
do Campeonato Francês, 
e o modelo Uhlsport Ely-
sia Pro Training 2.0 será 

usado em toda a competi-
ção nacional deste ano. A 

empresa promete uma bola 
leve e que não absorve 
água em dias de chuva. 

Porém, mais leve e sem a 
utilização de costuras, o 
que pode dar uma traje-

tória ainda mais veloz nos 
arremates dos atacantes. 

Há cinco anos a bola 
já é utilizada como equi-
pamento oficial de Ligue 

1 e Ligue 2, Primeira e 
Segunda Divisões do 

Campeonato Francês.

Zagueiro Itallo está de volta e chega para ser titular na defesa 

AGENDA DE JOGOS  LIBERTADORES – 1ª RODADA
19h00 Bragantino  x  Nacional-URU
19h00 América-MG  x  Independiente del Valle
19h00 Talleres  x  Universidad Catolica
21h00 Alianza Lima  x  River Plate
21h00 Deportivo Tachira  x  Palmeiras
21h00 Tolima  x  Atlético-MG
23h00 Independiente Petrolero  x  Emelec

COPA SUL-AMERICANA – 1ª RODADA
19h15 General Caballero  x La Guaira
19h15 Fluminense  x  Oriente Petrolero
19h15 Unión Santa Fé  x  Junior Barranquilla
21h30 9 de Outubro  x  Internacional
21h30 Antofagasta  x  Defensa y Justicia

CHAMPIONS LEAGUE
16h00 Villareal  x  Bayern Munique
16h00 Chelsea x  Real Madrid

RUMO À ELITE 

Com participação em um dos principais torneios da temporada 
do Tênis de Mesa, os cascavelenses Eduardo Gruchoski e Karoline 
Gruchoski estão entrando para a elite do esporte nacional. Ambos 

foram ao pódio do TMB Platinum, realizado no Rio de Janeiro 
com a participação de mais de 900 atletas. Eduardo ficou com a 

terceira posição na categoria Absoluto C e Karoline Gruchovski foi 
até a final da categoria Absoluto C, garantindo medalha de prata.  

Cascavel – O atual campeão e 
outros três brasileiros estreiam 
hoje (6) na fase de grupos da 
Taça Libertadores de América. 
Os dois primeiros a entrarem 
em campo serão Bragantino e 
América Mineiro. Ambos jogam 
em seus domínios. O time de Bra-
gança Paulista recebe o Nacional 
do Uruguai. Já o time mineiro joga 
no Independência contra o Inde-
pendiente del Valle. 

Depois do título Paulista, o 
Palmeiras fez um treino rápido 
ontem antes de embarcar para 
a Venezuela, onde enfrenta o 
Deportivo Táchira, pelo grupo 
A. Por conta do desgaste e das 

lesões sofridas no domingo, 
Gabriel Veron e Jorge podem 
voltar a ser titulares, entrando 
no lugar de Rony e Piquerez.

Outro brasileiro que atua 
fora é o Atlético Mineiro. O time 
está em Ibagué, na Colômbia, 
para enfrentar o Tolima, pelo 
grupo D. Também vindo de 
uma conquista estadual, o 
time não terá o zagueiro Réver, 
o meia Zaracho (ambos por 
desgaste físico) e o atacante 
Vargas (segue se recuperando 
de uma virose). Outro que 
permanece como ausência é 
o latera-esquerdo Dodô, que 
se recupera de lesão no joelho.

 Rio - Nesta quarta-feira, Chel-
sea e Real Madrid entram em 
campo para definir a primeira 
partida das quartas de final 
da Champions League. A bola 
vai rolar a partir das 16h e terá 
os Blues como mandantes do 
confronto, que vão receber 
seus adversários no estádio 
Stamford Bridge, em Londres.

Estatísticas baseadas no 
rendimento de cada equipe ao 
longo da temporada apontam 
para um favoritismo do time 
inglês: o Chelsea possui 47% 
de chances de levar a melhor 
no duelo; já os Blancos detêm 
25% de probabilidade de saírem 
triunfantes. A expectativa de um 
empate no confronto é de 28%. 

Libertadores tem estreia 
de quatro brasileiros, hoje

Champions tem clássico

ASSESORIA

Nova bola 
desafia goleiros 

na Série D
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 O olhar ganhou significados iné-
ditos para Elaine Luzia dos Santos, 
33 anos, estudante de Medicina 
da Unioeste, após um AVC (Aci-
dente Vascular Cerebral) que acar-
retou na perda dos movimentos e 
da fala, uma condição de tetrapa-
resia. Agora, Elaine se comunica 
com professores, colegas da turma, 
pacientes, familiares e amigos pra-
ticamente com o olhar. É a primeira 
pessoa com tetraparesia a cursar 
Medicina no Brasil.

Em 2012, quando ingressou no 
curso de Medicina no campus de 
Cascavel, Elaine já era formada em 
Farmácia pela mesma instituição 
estadual. Durante a graduação, além 
das aulas curriculares, a estudante 
fazia parte de um grupo de pesquisa 
coordenado pelo professor e doutor 
Allan Araujo, coordenador do curso de 
Medicina. Além disso, pleiteava uma 
vaga no programa de Mestrado em 
Biociência da Unioeste. No entanto, 
no terceiro ano, em novembro de 
2014, a estudante sofreu esse AVC, 
que levou a tetraparesia. 

Enquanto ainda estava na UTI, 
a estudante recebeu a visita de um 
colega que lhe apresentou a ferra-
menta “prancha alfabética”, que 
possibilitaria que ela falasse e se 
expresse, sem utilizar as cordas 
vocais. A ferramenta consiste em 
uma tabela, dividida em cinco linhas, 
cada uma contendo um grupo de 
letras. Para formar as palavras e fra-
ses, Elaine pisca quando a intérprete 
diz a letra necessária para a constru-
ção daquilo que quer comunicar. Elaine 
dominou e memorizou os grupos de 
letras em cerca de uma semana e 
dessa forma já podia se conectar de 
maneira mais eficaz com as pessoas. 

APOIO PEDAGÓGICO 
O retorno às atividades acadê-

micas aconteceu em setembro de 
2015. A Unioeste, por meio do PEE 
(Programa de Educação Especial), 

Unioeste forma primeira estudante de 
Medicina com tetraparesia do Brasil
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acompanhou o processo. “Fizemos 
algumas reuniões com o colegiado e 
mostramos que ela tinha condições 
de concluir esse curso. A dedicação 
dela mostrou que era possível, inclu-
sive convenceu a todos os docentes 
e os alunos do curso que é possível”, 
explica Ivã José de Paula, do PEE.

Elaine será a primeira médica do 
Brasil a se formar com a condição 
física que apresenta. De acordo 
com o coordenador do curso de 
Medicina, o colegiado buscou expe-
riências de outras universidades em 
situações semelhantes, mas que 
foi difícil encontrá-las. “Nós fomos 
atrás de ver essas experiências, 
mas elas praticamente inexistem, 
são poucas no mundo com alunos 
de Medicina. Então, nós mesmos 
teríamos que ir atrás para resolver 
a situação”, comenta Araujo.

Michele Lopes Leguiça, que está 
com Elaine há um mês, veio do Rio 
Grande do Sul especialmente para 
trabalhar com ela, destaca como a 
força de vontade e a dedicação da 
estudante a incluíram no ambiente 

acadêmico, participando de todas as 
atividades de maneira regular e com 
bom relacionamento com professores 
e colegas. “A persistência, a força e a 
vontade dela fizeram com que ela se 
comunicasse muito bem. Ela se faz 
entender, não apenas com os olhos, 
mas também com o corpo”. 

ATUAÇÃO 
Com a colação de grau marcada 

para maio, a estudante já escolheu 
a área em que vai se especializar e 
que se vê atuando no futuro: radio-
logia, na produção de laudos médi-
cos. A escolha preza pela indepen-
dência profissional. “É uma área na 
qual eu posso atuar usando todo o 
meu conhecimento sem depender 
tanto das pessoas”, diz. 

Durante os anos de graduação, 
o que mais marcou a estudante 
foi a relação que ela teve com os 
pacientes durante as aulas práticas 
e estágios. “O que mais recordo é 
o carinho com que os pacientes me 
tratam. Eles me incentivam todos os 
dias a continuar”.
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l Cível (Curatela);
l Família (Alimentos, Exoneração de Ali-
mentos, Guarda, Regulamentação de visi-
tas, divórcio, conversão de separação judicial 
em divórcio, reconhecimento e/ou averiguação 
de paternidade/maternidade, reconhecimento 
e/ou dissolução de união estável e tutela);
l Registros públicos (Retificação de Registro 
Civil);
l Sucessões (Alvará - decorrente de 
falecimento).
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  
l 1. Documentação Pessoal (RG, CPF ou 
CNH); 
l 2. Comprovante de Renda (CTPS, holerite, 
extrato de benefício, outros) - renda de até 3 
salários mínimos por pessoa; 
l 3. Comprovante de Residência; 
l 4. Certidão de Nascimento (se solteiro/a ou 
quando há filhos menores); 
l 5. Certidão de Casamento (se casado/a); 
l 6. Certidão de Óbito (se viúvo/a);
 

Justiça no Bairro: agendamentos dos
atendimentos já estão disponíveis
A população que espera a realiza-

ção do Programa Justiça no Bairro, 
em Cascavel, já poderá ir às unida-
des de CRAS (Centro de Referência 
de Assistências Social) para realizar 
agendamento de atendimentos jurídi-
cos e confecção de identidade (RG). 
A Secretaria de Assistência Social 
destaca que só serão atendidas as 
pessoas que estiverem agendadas 
previamente. O Justiça no Bairro está 
programado para acontecer nos dias 
28, 29 e 30 deste mês.

“No evento haverá o pronto 
atendimento jurídico da demanda 
reprimida consensual, ou seja, 
quando as partes estão presen-
tes e manifestam sua vontade no 

mesmo sentido, com a entrega da 
prestação jurisdicional em horas, 
nas ações a serem propostas nas 
áreas”, explica a assistente social 
Poliana Lauther.

O critério de renda para ser aten-
dido no evento é de até 3 salários 
mínimos por pessoa. Todos os ser-
viços são gratuitos, com exceção 
do exame de DNA, com custo de 
R$240,00 - parcelado em até 3x 
no cartão, no caso de trio (suposto 
pai, genitora e criança).  

Os atendimentos são limitados 
ao número de vagas. Para garantir 
o atendimento, os interessados 
devem procurar o CRAS de seu 
território até o dia 25 de abril.

SECOM

CONFIRA AS AÇÕES DISPONIBILIZADAS CARTEIRA DE IDENTIDADE
Além dos atendimentos jurídicos, será confec-
cionado Carteira de Identidade para pessoas a 

partir de 2 anos de idade, que também deverá ser 
agendada previamente.

Para confecção da Identidade é necessário: 
l 1. Original ou cópia autentica (em bom estado/legível) 
da Certidão de nascimento (se solteiro/a), casamento 
(se casado/a) ou casamento com averbação do divórcio 
(se divorciado/a);
l 2. CPF, cartão ou comprovante impresso de inscri-
ção - para inclusão na carteira de identidade (opcional).
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TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

COMPRA DIRETA. 
Apoio para a 
agricultura familiar 
e alimento para 
quem precisa.

O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, além 

de comprar as produções de milhares de agricultores e usá-las 

nos projetos sociais pelo Paraná, também possui diversos outros 

programas para melhorar a vida dos paranaenses que precisam 

de apoio. Assim, vamos em frente, sem deixar ninguém para trás. 

18 mil agricultores

150 cooperativas

A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e o Provopar seguem 
fazendo as inscrições para a Pesca 
no Lago 2022, que acontece no 
próximo domingo (10), no Lago 
Municipal de Cascavel, das 7h 
às 17h. Apenas no domingo (3), 
foram arrecadadas duas tonela-
das de alimentos com as inscri-
ções que é efetivada mediante a 
doação de, pelo menos, um quilo 
de alimento não perecível.

Durante a semana podem as 
inscrições podem ser feitas na sede 
da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (Avenida Rocha Pombo, 
3000, ao lado do Lago); Secreta-
ria Municipal de Esportes e Lazer 
(Avenida Barão do Cerro Azul, 464, 
anexa ao Complexo Esportivo Ciro 

Pesca no Lago: 2 toneladas de alimentos já
arrecadadas; inscrições continuam abertas

SECOM/SEMA

Nardi); Prefeitura de Cascavel (Rua 
Paraná 5.000) ou na sede do Pro-
vopar (Rua Martin Afonso de Souza, 
500, atrás do Centro de Convenções 
e Eventos de Cascavel).

 Os alimentos arrecadados serão 
destinados às famílias cadastradas 
pelo Provopar.  No ato de inscrição, 

o participante receberá uma pul-
seira que dera ser apresentada no 
dia do evento. A pulseira é indivi-
dual e intransferível. De acordo com 
o diretor do Departamento de Con-
servação Ambiental e Bem Estar 
Animal, Ailton Martins Lima, serão 
distribuídas 5 mil pulseiras. 
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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
Os astros despejam energias positivas nas suas finanças e você pode 
nadar na fortuna. Pra ficar ainda mais top, há boas chances de conquistar 
a casa própria. A perna fica até bamba, né? Com a família, o clima promete 
ser bem confortável e gostoso. Talvez tenha ótimas ideias para melhorar o 
orçamento doméstico. No amor, há sinal de chuva de bênçãos. 

Se depender dos astros, hoje não deve ter marasmo, sagitarianos. Sua 
criatividade e alegria prometem marcar presença e sua companhia 
tende a ser disputada. Pode mandar bem em seus contatos pessoais 
e de trabalho, sobretudo com quem tenha afinidades. A energia é favo-
rável para tentar a sorte num jogo, esporte ou sorte.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
 A Lua embarca na sua Casa da Carreira no início desta segundona e 
desperta o seu interesse por novidades, desafios e ambições diferen-
tes. Há sinal de mudança de cargo ou até de profissão. Ainda bem que 
você conta com mais jogo de cintura e poder de adaptação, aí pode 
conseguir tirar o melhor de tudo. Amém! – é assim que fala, não é? 

Hoje tudo indica que estará sociável, agradável e sensível, o que deve 
te deixar mais popular em suas relações pessoais e profissionais. 
Você tende a fazer ótimos contatos com parceiros, clientes ou público 
em geral. De quebra, podem pintar oportunidades de associações 
vantajosas, sobretudo com pessoas de longe. 

No céu,  podem rolar mudanças sensacionais no seu trabalho. Sua 
dedicação ao serviço deve resultar em sucesso e até um cargo de 
chefia. Há sinal de sorte com emprego, caso esteja em busca de uma 
vaga. Tudo indica que irá se preocupar e cuidar mais do seu corpo – a 
saúde tende a ficar firme e forte! 

Câncer 21/06 a 21/07
Sua ambição deve pintar e te incentivar a correr atrás de reconheci-
mento na profissão e uma boa posição. Talvez conte com o apoio de 
gente poderosa pra subir na carreira. Mais comunicativo e sociável, seu 
signo tende a se expressar com sentimento e capacidade de convenci-
mento, o que pode te render elogios de clientes e vantagens no serviço. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
O céu tá um fervo só, mas o clima é muito favorável hoje. Você deve 
ter facilidade para escolher pessoas com quem se relacionar e fazer 
boas alianças, sobretudo no trabalho. Atividades em grupo têm tudo 
pra ser um sucesso. Com sua criatividade e animação nas alturas, 
você tende a trocar boas ideias com os amigos.

Touro 21/04 a 20/05
Os assuntos financeiros estão em foco e aí você deve dar uma de Tio 
Patinhas e nadar na grana. Os astros despertam a sua criatividade e há 
grandes chances de ter boas ideias pra conquistar segurança material. De 
quebra, podem pintar boas oportunidades de subir na carreira e ganhar 
mais dinheiro. Trabalho em contato com público ou clientes está favorecido.

Com a imaginação e criatividade a todo vapor, pode ter facilidade pra 
deixar suas tarefas mais interessantes. Sua curiosidade e vontade de viajar, 
inclusive a trabalho, devem ficar acesos. Tudo indica que terá muitas ideias, 
facilidade de se comunicar e vontade de mostrar o que sente. 

Não tenho bola de cristal, mas tudo indica que irá esbanjar criatividade 
e flexibilidade em suas tarefas profissionais. Trabalhar em casa está 
em alta e promete ser um sucesso. Os astros revelam que seu signo 
talvez fique mais receptivo e sensível ao se comunicar, o que promete 
favorecer o contato com os parentes. 

Os astros estão numa vibe boa e dão a maior força para você. Há chance 
de subir na vida, inclusive com a ajuda de colegas e amigos. Área relacio-
nada com exportação, propaganda, turismo, universidade, igreja ou templo, 
língua estrangeira, tribunal ou fórum em alta. Mais sociável e simpático, seu 
signo tende a formar alianças profissionais vantajosas. 

O seu dia promete ser perfeito sem defeitos. Os astros enchem o seu 
astral de energias positivas e aí ninguém deve te segurar. Contando 
com muita força, iniciativa e liderança, você pode assumir o controle 
das coisas e as pessoas devem te seguir de boa. Seus contatos devem 
fluir bem e você tende a expressar melhor o que sente. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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LLEA
COINCIDENCIA

GXAORTAN
MUINRPT

AVENTUREIRO
FRIAAREPEN

AFREINI
INCAPLEITO
PIOOESAG

MANDACARU
CAPOEIRAOT

RORAFPELE
TRAMITESR

GITACEGIR
GABAILEATE

POSTULANTES

Resposta 
à batida 
na porta

Tema da 
sincronici-

dade de
Jung

(?)-natal, 
acompa-
nhamento
obstétrico

 (?) drive, 
alternativa

para o
"backup"

Contêm 
as águas
de uma
represa

Cano por 
onde saem
os gases
do motor

Tambor de
escola de

samba

Sobrecar-
regam
com

tributos

Escola in-
tegrada ao
Ministério
da Defesa

Combateu
na Guerra
do Iraque,
em 2003

Embarca-
ções de
regatas

Raça de
gado zebu
criado no

Brasil 

(?) funk,
traço da
cultura
carioca

Solução para bran-
queamento de tecidos

Ópera de Carlos
Gomes

O "prazer"
da cigarra

(Lit.)
Nitrogênio
(símbolo)

Tradicional cabaré de
Paris

Muito
(apócope)
Arrojado;
audacioso

Mau cheiro (bras.)
O sucessor de 

Ban Ki-Moon no
comando da ONU

Prefixo de
"enlutar"

Artéria
principal
que parte
do ventrí-

culo
esquerdo

A cor co-
mo o azul
Falante do
quíchua

Lavre 
(a terra)

Masculino
de "sóror"

Condição da "bruxa"
na Inquisição

Tragédia de William
Shakespeare

Edney
Silvestre,
jornalista
Intricado

Cacto da
Caatinga
Matéria 
de jornal

A 17a letra
grega

Devoto
A arte de
Mestre
Bimba 

Registra
inventos

Prata
(símbolo)

Pintura

Órgão afe-
tado pelo

melanoma

Ceará
(sigla)

Modelo de
cama

Candidatos

Giovanna
Antonelli,

atriz

Mesmo;
também
"Time", 
em GMT

Eleição 
Ave típica
da ceia
natalina

Ponto
(abrev.)

"Bhagavad-
(?)", texto 

hindu

Cursos de 
um proces-

so legal

3/pen. 4/gitá — lido. 7/lixívia. 12/coincidência.
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 O Campeonato Brasileiro da 
Série D começa no próximo dia 17, 
ou seja, daqui a pouco mais de uma 
semana. O Cascavel, que disputa a 
competição pelo terceiro ano con-
secutivo, busca o acesso inédito à 
Série C. A Serpente Aurinegra está 
no Grupo 8 junto com Azuriz-PR, 
Aimoré-RS, Caxias-RS, Juventus-SC, 
Marcílio Dias-SC, Próspera-SC e São 
Luiz-RS. As equipes se enfrentam 
em jogos de ida e volta e os qua-
tro melhores se classificam para a 
segunda fase.

Na primeira partida o Cascavel 
vai enfrentar o Próspera. O jogo 
será realizado no Estádio Olímpico 
Regional, mas o horário ainda não 
foi definido pela CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol).

Antes da estreia na Série D, a 
Serpente fará pelo menos mais um 
jogo-treino, previsto para a manhã de 
sábado (9), às 10h, no Olímpico. A 
diretoria ainda não definiu quem será 
o adversário, mas a partida já está 
no cronograma do clube. Na última 
sexta-feira (1º), o Cascavel fez um 
amistoso contra o Toledo, no Está-
dio 14 de Dezembro. O “clássico da 
soja” terminou empatado em 0 a 0, 
com destaque para o goleiro André 
Luiz, um dos reforços da Serpente, 
que defendeu uma cobrança de 
pênalti já no final da partida. 
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Cascavel terá mais um jogo-treino 
antes de estrear no Brasileirão “D”

REFORÇOS 
Nesta semana o clube anunciou 

o quarto reforço desde a eliminação 
na fase quartas de final do Campeo-
nato Paranaense. O zagueiro Itallo, 
de 33 anos, um dos destaques 
do Cascavel em 2019, retornou à 
equipe. O jogador disputou o cam-
peonato sergipano pelo Lagar to, 
nesta tempora, e na carreira já 
subiu de divisão quatro vezes. 

Na “reapresentação” ao Casca-
vel, ele falou um dos motivos o levou 
a decidir pelo retorno. “Minha volta é 
uma forma de gratidão ao presidente 
Valdinei Silva e ao vice-presidente 
Sebastião Marques. Eles me ajuda-
ram muito em um momento pessoal 
difícil que eu estava passando com 

minha família”, relatou o defensor.
Além de Itallo, a Serpente apre-

sentou o goleiro André Luiz, que 
estava no São Joseense e foi um 
dos destaques do Campeonato 
Paranaense, o centroavante Lucas 
Coelho, ex-Grêmio, e o lateral-direito 
Michel, que estava no Cianorte. 

DISPENSADOS 
Após o fim da par ticipação do 

Cascavel no Estadual, a diretoria 
optou por não renovar o contrato 
de seis jogadores que já deixaram 
o clube. Foram liberados o goleiro 
Fabrício Torres, o zagueiro Lucas 
Oliveira, o meia Willyan Sotto, e os 
atacantes Vinícius Balotelli, Carlos 
Henrique e Núbio Flávio.  
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É fácil investir com
segurança.

cresol.com.br

Para quem busca 
investimentos regulares, 
com baixo risco e sem 
complicações.

#vemjuntoinvestir
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