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 Pedro Fernandes, secretário municipal de Segurança, 
sobre a missão ‘Viagem Segura’, que será executada pela 

Guarda Municipal de Cascavel  

O Brasil quer paz
Com a proximidade das eleições de 2022, entramos em um 

período de muitas agressões e violência moral, ficando a sociedade 
brasileira dividida entre os extremos que hora se apresentam como 
os verdadeiros salvadores da pátria. Esses extremos se utilizam da 
velha prática de dividir para reinar, jogando uns contra os outros, e 
no Brasil não podemos e nem devemos classificar partidos políticos, 
pessoas e movimentos sociais com rótulos pejorativos, pois cada 
um tem a sua legitimidade. 

Devemos e temos a obrigação de respeitar as ideologias, as 
raças, os credos, as classes sociais e as orientações sexuais, sem 
distinção ou discriminação, pois somos todos brasileiros, somos 
todos iguais. 

Não podemos permitir que essa falta de respeito venha traves-
tida de uma “pseudoliberdade de expressão”, usada covardemente 
para agredir aqueles que julgamos serem diferentes, pois a liber-
dade de expressão não confere essa prerrogativa ou imunidade. 

Vivemos a cada dia em um país mais polarizado, onde os 
extremos são mais evidentes e agressivos. Ainda assim, respei-
tar a democracia é obrigação de todos os cidadãos brasileiros, 
respeitando também não só as instituições constitucionais como 
também respeitar o seu próximo, demonstrando educação, virtude 
e civilidade. 

É importante para a construção da paz que a sociedade orga-
nizada faça o seu papel, respeitando as diversidades, sejam elas 
políticas ou sociais. 

É importante também, que tenhamos a consciência que os 
nossos políticos não vêm de outro planeta, eles saem do meio de 
nós e são apenas o reflexo da sociedade que os elegeram. 

Sendo assim, precisamos construir uma sociedade madura, 
que não tenha a hipocrisia de criticar a corrupção na política 
enquanto paga propina em uma blitz para ser liberado, ou troque 
o seu voto por um benefício pessoal. 

Precisamos, acima de tudo, construir uma sociedade que res-
peite a liberdade de opinião e lute por seus direitos através do 
exercício da cidadania.

José Ricardo Bandeira, professor e perito em Criminalística e Psicanálise 
Forense, Comentarista e Especialista em Segurança Pública.

“Teremos, a partir de 
agora, agentes descarac-

terizados andando nos 
ônibus e nossas viaturas ficarão 

nos terminais de transbordo 
nos chamados horários de pico, 
quando há uma movimentação 
maior de passageiros” 
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“Em viagens com muita 
lotação de pessoas é 

preciso prestar atenção 
e redobrar os cuidados, 

principalmente com objetos 
pessoas. Sempre que possível 
a vítima deve observar bem 
a roupa que o suspeito está 
usando para comunicar aos 

agentes da Guarda 
Municipal no terminal”.
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Rio de Janeiro – Mais dois 
t imes brasi leiros atuam 
fora de casa na noite desta 
quarta-feira (4) pela quarta 
rodada da Taça Libertadores 
de América. Corinthians e Fla-
mengo defendem a liderança 
em seus grupos.

O time carioca joga na 
Argentina, contra o Talleres, 
a partir das 19h15. Os argenti-
nos são vice-líderes do grupo 
e caso garanta vitória, o rubro-
-negro estará classificado 
antecipadamente. Arrascaeta, 
Gabriel, Everton Ribeiro, Arão 
e Filipe Luís estão à disposi-
ção de Paulo Sousa depois de 

terem sido poupados na par-
tida do último domingo pela 
Copa do Brasil.

Os paulistas defendem a 
liderança do grupo E contra 
os colombianos do Deportivo 
Cali, às 21h. Vencer é funda-
mental para que o Timão 
mantenha uma vantagem 
confortável para os demais 
adversários, além de torcer 
pelo empate entre Always 
Ready e Boca Juniors. 

A principal baixa é o volante 
Paulinho, que sofreu um rom-
pimento do ligamento cruzado 
no joelho esquerdo e terá que 
passar por cirurgia. 

Corinthians e Fla defendem liderança

Fla volta a encarar o Talleres 
e pode garantir vaga 

MARCELO CORTES/CRF

São Paulo – Depois do Clube 
dos 13, Primeira Liga e outras 
tentativas, os times do futebol 
brasileiro estão iniciando a 
criação de uma nova entidade 
visando a chegada de possíveis 
investidores, com a empresa 
Codajas Sports Kapital que 
já está participando do pro-
cesso e o Banco BTG. Bragan-
tino, Corinthians, Flamengo, 
Palmeiras, Santos, São Paulo 
e Cruzeiro foram os primeiros 
a assinarem, mas a intenção 
é que 40 clubes participem já 
a partir da próxima reunião, 
marcada para semana que 
vem na sede da CBF.

O problema é que não 
existe consenso entre os diri-
gentes, que já tinham iniciado 
uma liga chamada “Forte Fute-
bol”, com dez clubes. Outra 
questão é que muitos dos 
times convidados não concor-
dam com os termos da pro-
posta que favorece alguns dos 
times que já assinaram. 

A divergência diz respeito à 
divisão dos recursos quando os 
contratos de TV forem assina-
dos. A proposta da Codajas era 
de divisão com 40% dos valo-
res fixos, 30% variável por per-
formance esportiva e 30% por 
audiência. O grupo do Forte 

Futebol prefere que a divisão 
seja 50-25-25. Essas diferenças 
devem ser acertadas nas próxi-
mas reuniões. 

Falta consenso para formar a nova Liga

Rio de Janeiro – Pelo menos 
29 jogadores brasileiros estão 
celebrando títulos nacionais 

no continente europeu depois 
do final dos campeonatos 

espanhol, com o Real Madrid 
campeão, francês com o Paris 

Saint Germain e Alemão, 
com o Bayern de Munique. 

Os clubes que mais consagra-
ram representantes do fute-
bol pentacampeão mundial, 
pelo menos até o momento, 
foram o Real Madrid, cam-

peão espanhol, e o Zenit São 
Petersburgo, mais uma vez 

vencedor na Rússia. Cada um 
deles conta com cinco bra-
sileiros no elenco profissio-
nal. Os espanhóis possuem 

o zagueiro Éder Militão, o 
lateral esquerdo Marcelo, o 

volante Casemiro e os atacan-
tes Rodrygo e Vinícius Júnior. 
Já a equipe russa tem à dispo-
sição o lateral esquerdo Dou-

glas Santos, os meio-campistas 
Wendel e Claudinho e os ata-
cantes Malcom e Yuri Alberto. 

Brasileiros 
colecionam 

títulos na Europa

Cascavel – Vindos de 
resultados importantes 
na Liga Futsal, Foz e Mare-
chal atuam hoje pela Série 
Ouro. Será a 10ª partida 
do time da fronteira e a 
oitava do time de Rondon. 
O Foz recebe o lanterna 
Mariópolis.  SE vence, 
alcança o Cascavel Futsal 
na pontuação, porém, com 
dois jogos a mais. 

Já o Marechal recebe 
o CAD/Guarapuava, que 
retornou à competição 
neste ano, mas está com 
dificuldades para se recu-
perar. A rodada ainda terá a 
partida entre Chopinzinho 
e Operário Laranjeiras.

Cascavel – O Vôlei Cascavel/
AAABB obteve bons resulta-
dos na etapa do Campeonato 
Paranaense Sub-19 realizado 
em Toledo, no último fim de 
semana. O time venceu qua-
tro dos seis jogos disputados 
e segue na briga para chegar à 
fase decisiva do campeonato. 

As vitórias foram sobre Lon-
drina (3 a 1 com parciais de 

25/25; 21/25; 25/20 e 21/25), 
Palmas (3 a 0 com parciais de 
25/19; 25/11 e 25/11), São Miguel 
do Iguaçu (3 a 0 com parciais de 
25/14; 25/10 e 25/14) e nova-
mente Londrina (25/5; 25/10; 
20/25 e 25/14). A segunda etapa 
do estadual Sub-19, Série B, 
ambos os naipes, será realizada 
na cidade de Chopinzinho entre 
os dias 9 e 11 de setembro. 

Vôlei segue na briga do Sub-19

Foz e Marechal 
em ação na 
Série Ouro

Rio de Janeiro - Os cam-
peonatos mundiais de skate 
park e street acontecerão no 
Brasil em 2022. Dois eventos 
importantes para a corrida 
olímpica rumo aos Jogos 
de Paris 2024 foram anun-
ciados pela World Skate, 
entidade que comanda a 

modalidade mundialmente. 
As duas competições serão 
realizadas pelo Skate Total 
Urbe (STU) e pela Confede-

ração Brasileira de Skate 
(CBSk) na Praça Duó, no Rio 
de Janeiro (RJ), no mês de 
outubro, fazendo do Rio a 
capital mundial do skate. 

Os torneios acontece-
rão em sequência. Entre os 
dias 2 e 9 de outubro será 
a vez do RIO World Skate 

Park World Championships 
2022. E de 9 e 16 de outu-
bro entra em cena o RIO 

World Skate Street World 
Championships 2022.

Mundial de 
Skate será 
no Brasil
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Contrato do Lixo
A Câmara de Cascavel analisou e aprovou, ontem (3), em duas 

sessões extraordinárias o Projeto de Lei n° 41/22, que autoriza o 
Poder Executivo a realizar um novo contrato de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos e urbanos.

Golpe do PIX
O Procon/PR emitiu alerta sobre um novo golpe que 
está sendo praticado no Estado com o uso do Pix. De 

acordo com o Procon, o golpista se passa por um gerente 
de banco e solicita que a vítima efetue transferências 

financeiras para “testes” em sua conta.

Condições de 
Trabalho
Agentes de Apoio da 
Secretaria Municipal 
de Educação estiveram 
reunidos no plenário 
da Câmara de Cascavel, 
a convite da vereadora 
Professora Liliam (PT), para 
apresentação das demandas 
da categoria. Atualmente 
o município possui 
aproximadamente 400 
profissionais, com salário 
bruto de cerca de R$ 1.400 e 
que atuam diretamente no 
atendimento de alunos em 
Escolas e Cmeis.

Vereador x 
Condomínio
Após receber um parecer 
técnico elaborado a partir 
de um laudo de perícia de 
engenharia, confirmando os 
problemas estruturais nas 
moradias do Condomínio 
Jardim Pazzinato, o vereador 
Celso Dal Molin (PL), 
pediu que a Caixa realize a 
reconstrução do condomínio 
e não a reforma.

Na Alep
Famílias de Cascavel 
procuraram a Assembleia 
Legislativa do Paraná para 
denunciar problemas 
estruturais em conjuntos 
habitacionais, adquirido 

através do antigo programa 
Minhas Casa, Minha Vida, 
hoje, Casa Verde e Amarela, 
do Governo Federal. 

Visita in loco
O presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da 
Alep, o deputado estadual 
Tadeu Veneri (PT), disse 
que a comissão irá visitar os 
condomínios e se reunir com a 
Caixa Econômica Federal para 
entender por que as famílias 
tentam uma solução há anos e 
não conseguem resolver.

Problemas
Segundo as famílias, a situação 
se arrasta desde 2017 quando a 
Caixa entregou as moradias. Os 
problemas vão desde rachaduras, 
infiltrações, pisos quebrados, 
problemas no esgoto, na 
iluminação e entre outros. 

Homenagem
A Câmara de Cascavel 
aprovou durante a sessão 
ordinária de ontem (3), um 
Projeto de Decreto Legislativo 
que outorga a Medalha 
Esportiva Osmar “Xiquinho” 
Zimmermann ao atleta 
cascavelense Juliano Crai, em 
reconhecimento aos 22 anos 
de dedicação do esportista a 
canoagem. A homenagem é 
de autoria do vereador Tiago 
Almeida (União Brasil). 

 O orçamento impositivo 
começou a ser debatido 
nos bastidores da Câmara 
de Cascavel ainda no ano 
passado. Um projeto chegou 
a ser elaborado pelo verea-
dor Edson de Souza (MDB), 
contudo, o parlamentar não 
conseguiu juntar as assina-
turas necessárias para con-
seguir protocolar o projeto. 
Um ano depois, as emendas 
impositivas voltam a pauta 
na Câmara e segundo os 
vereadores, o projeto que 
pretende criar essas emen-
das deverá ser apresen-
tado nos próximos dias na 
Câmara de Cascavel.

Como o projeto é de 
autoria do Poder Legislativo 
e consiste em uma emenda 
à Lei Orgânica do Município, 
não seria necessária a san-
ção do prefeito, contudo, é 
preciso a assinatura de pelo 
menos sete vereadores para 
ser apresentado e de 14 
votos para ser aprovado.

As emendas impositivas 
são instrumentos comuns 
no Congresso Nacional e 
nas Assembleias Legislati-
vas e garante que o legisla-
dor tenha o direito de dire-
cionar parte do orçamento 
público para algumas áreas 
especificas. Em Cascavel, a 
criação das emendas impo-
sitivas seguiria a mesma 
dinâmica, ou seja, cada 
parlamentar teria garantida 
uma cota do orçamento 
municipal para indicar para 
alguma compra ou ação, e o 
Município teria a obrigação 
de executar.

Elaborado pelo vereador 
Edson Souza (MDB) e capi-
taneado pelo vereador Dr. 
Lauri Silva (Pros), a proposta 
deve seguir os mesmos ter-
mos do projeto que seria 
apresentado no ano pas-
sado. Segundo a proposta, 
o objetivo é reservar 1,2% a 
1,5% das receitas correntes 

líquidas do Município para 
essas emendas, sendo que, 
obrigatoriamente, metade 
dos valores deve ser des-
tinada a ações e serviços 
de saúde e o restante a 
demandas diversas. Hoje, 
esse valor seria de aproxi-
madamente R$ 800 mil a 
R$ 1 milhão para cada um 
dos 21 vereadores indica-
rem ao ano.

De acordo com o vereador 
Dr. Lauri, 16 vereadores já 
assinaram o projeto. Segundo 
ele, o projeto servirá para os 
vereadores atenderem melhor 
a população. “Esse projeto é 
extremamente importante 
porque o vereador poderá 
atender as suas bases. É 
como se fosse um orçamento 
participativo, no orçamento 
par ticipativo a população 
sugere, sugestiona ao Poder 
Público aonde que ela tem 
mais necessidades. Nós 
entendemos que o vereador 
possa trazer recursos mais 
diretamente para as suas 
bases. Eu poderei ter o valor 
de até R$ 1 milhão de reais, 
valor que ainda está sendo 
discutido e eu vou dizer para 
o Executivo Municipal aonde 
que eu quero que esse valor 
seja aplicado, seja investido, 
pode ser na construção de 
um campo de futebol, ou ruas 
ou estradas.”

O parlamentar ainda 
informa que a proposta tem 
previsão constitucional. “A 
emenda impositiva é uma 
previsão constitucional. O 
Poder Legislativo fiscaliza e 
legisla, mas ele também tem 
o poder de fazer indicações, 
está previsto no regimento 
de todas as câmaras brasi-
leiras. E as indicações vão 
ser dizer onde que as obras 
precisam ser executadas. 
Então isso também é previ-
são do Poder Legislativo. Eu 
acho que é um amparo legal 
para esse projeto de lei.” 

Vereadores debatem 
orçamento impositivo

45anos
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Moradores de Juvinópolis lotaram 
o salão comunitário do distrito para 
discutir as demandas e serviços que 
a comunidade entende como prio-
ridade para serem inseridas no 
orçamento de 2023. Técnicos de 
todas as secretarias e autarquias 
municipais dialogaram com os 
moradores e ouviram as sugestões 
apresentadas que serão analisadas 
para verificar a viabilidade técnica e 
financeira das demandas.

“Nada melhor do que a gente 
saber qual a necessidade do cida-
dão para que possamos construir, 
tanto obras quanto oportunizar ser-
viços que venham ao encontro da 
necessidade da comunidade. Para 
se investir bem o dinheiro público 
precisamos estar mais próximos do 
cidadão e ouvir”, disse a secretária 
municipal de Planejamento e Gestão, 
Vanilse da Silva Pohl, completando 
que “todas as demandas levanta-
das pelo Participa Cascavel, no por-
tal e nas audiências públicas serão 
registradas e dado o retorno para o 
cidadão para ele saber quanto a via-
bilidade, se sim ou não, e em caso 
de negativa quais os motivos”.

Walter Parcianello, gestor do Ter-
ritório Cidadão, também destacou a 
importância de ouvir a população. “Ao 

Participa Cascavel: Cidade e interior 
terão “voz” no orçamento para 2023

ouvir da população sobre aquilo que 
é mais importante para eles, dentro 
de um crivo técnico, da análise da 
ordem da disponibilidade financeira, 
podemos priorizar as necessidades 
daquilo que a população entende que 
seja melhor”, explica.

Morador do distrito de Juvinópo-
lis desde 1978, Dirceu Pereira fez 
questão de par ticipar da audiên-
cia pública. “Eu acho impor tante 
porque aqui é onde a gente pode 
expor as necessidades da comuni-
dade e, assim, levar para o poder 
público”, afirmou. Ele lembrou 
que, nos últimos anos, o distrito 
foi beneficiado com melhorias nas 
estradas rurais, asfalto, poços arte-
sianos, mas que sempre há novas 

demandas a serem discutidas.
Silmar Ângelo Salvatti disse que 

as audiências facilitam o acesso às 
obras e serviços públicos. “Fica mais 
fácil, o prefeito toma conhecimento da 
situação do distrito e se encarrega de 
ajudar a comunidade”, enfatiza.

Além das audiências, a população 
pode participar com sugestões pelo 
portal do Município.

AGENDA
A primeira audiência aconteceu no 

dia 28 de abril, em Juvinópolis. Serão 
audiências nos 12 nos territórios 
urbanos e também nos seis distritos 
do interior.  Consulte a agenda das 
audiências no Portal do Município 
(www.cascavel.atende.net).
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A corrida para as inscrições do 
Vestibular Unioeste 2022 já come-
çou e segue até o dia 02 de junho. 
No lançamento da Campanha foi 
apresentada uma novidade que é 
a inclusão de duas novas cidades 
como locais de provas: Guarapuava 
(PR) e Campo Grande (MS).

Agora, chegou a hora de informar 
um momento importante e que res-
salta a premissa da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná de 
oportunizar para todos, de forma 
inclusiva, educação gratuita e de 
qualidade. A par tir dessa edição 
do vestibular, a Unioeste vai ofertar 
vagas adicionais às regulares para 
pessoas com deficiência “Em 24 
de março de 2022, foi aprovada a 
Resolução nº 003/2022-CEPE, que 
Assegura vagas para Pessoas Com 
Deficiência nos cursos de gradua-
ção e pós-graduação, da Unioeste, 
a partir do ano letivo de 2022. Nesta 
edição, optamos por 130 vagas adi-
cionais às regulares, ou seja, não 
estamos diminuindo essas vagas 
daquelas já ofertadas, no entanto, 
apenas as pessoas com deficiên-
cia (PcD) podem ocupá-las”, explica 
o coordenador do Vestibular Paulo 
Renan Effgen.

Desta forma as 130 vagas aber-
tas ficam exclusivas para quem 
par ticipar do concurso e informar 
que é uma pessoa com deficiên-
cia, caso elas não sejam ocupadas, 
não serão direcionadas para ampla 
concorrência. O coordenador Paulo 
explica exatamente como foi o pro-
cesso de organização da Universi-
dade e a decisão de ir além do pre-
visto em lei “Existe a determinação 
mínima de 5% (cinco por cento) das 
vagas destinadas para pessoas 
com deficiência – PcD -, o que resul-
taria em 123, das 2460 ofer tadas 
regularmente, porém, durante a dis-
cussão do tema, entendemos que 
alguns ajustes eram necessários, 
ampliando esse número para 130 
além das regulares”.

Unioeste: Vestibular 2022 traz novidades
com destaque especial para ação inclusiva

ILUSTRAÇÃO/UNIOESTE

VAGAS PCD
É responsabilidade do candidato 

selecionar a opção para concorrer à 
vaga PcD durante o preenchimento 
da inscrição. E para matricular-se, 
o candidato selecionado em vaga 
PcD deve comprovar essa condição 
mediante apresentação de laudo 
médico (modelo de referência anexo 
ao Edital do Vestibular 2022). No caso 
de requerimento de banca especial, 
esse laudo deve ser carregado em sis-
tema durante o período de inscrição.

Não haverá diferença alguma com 
relação ao processo seletivo em si. O 
candidato deve participar normalmente 
do Vestibular no dia 10 de julho, assim 
como os outros candidatos (cotistas 
ou ampla concorrência). O único ponto 
importante é que aqueles que solici-
tarem banca especial precisam solici-
tar o atendimento nas cidades-sede, 
já que não há constituição de banca 
especial fora de sede (Campo Grande, 
Curitiba, Guarapuava e Maringá).

Outra dúvida frequente e que pre-
cisa ser esclarecida é com relação a 

possibilidade de candidatos à vaga 
PcD também participarem da ampla 
concorrência. “É possível concorrer à 
vaga PcD e, também, como cotista. 
Por exemplo, o candidato à vaga PcD 
tem exclusividade para esta vaga, 
mas também concorre em ampla 
concorrência pelo seu desempenho, 
assim como na condição de cotista 
de escola pública, se for o caso”, 
finaliza o coordenador. 

VESTIBULAR 2022
As inscrições seguem até 02 de 

junho todos os candidatos a ocupa-
rem uma das vagas divididas em 64 
cursos e distribuídas em 5 campi 
(Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão, Marechal Cândido Rondon 
e Toledo) podem acessar: www.
unioeste.br/vestibular e garantir o 
primeiro passo dessa nova fase.  

A taxa de inscrição antecipada é 
de R$ 175,00 (até 06 de maio) e 
integral de R$ 196,00, que será o 
mesmo valor cobrado para pagamen-
tos com cartão de crédito. 
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Um momento para ficar mar-
cado na memória de cerca de 150 
casais. Vestidos à caráter ou não, 
eles compareceram ao Casamento 
Coletivo 2022, realizado no último 
dia 30, no auditório da Unipar. O 
casamento coletivo fechou os três 
dias do programa Justiça no Bairro, 
realizado em Cascavel em parce-
ria que envolveu o Município de 
Cascavel, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, Tribunal de 
Justiça do Paraná, Sesc e a Unipar.

“É maravilhoso estarmos juntos, 
participar e testemunhar um evento 
como este, onde reunimos quase 
300 pessoas. O casamento cole-
tivo é a oportunidade de pessoas 
que vivem juntas há muito tempo 
regularizarem sua união. É muito 
prazeroso a gente poder testemu-
nhar um momento como este, com 
estes grandes parceiros, que uni-
dos proporcionam a estas pessoas 
um momento simples, mas de uma 
grande profundidade emocional. 
É a vitória do amor”, disse emo-
cionado o prefeito Leonaldo Para-
nhos, que participou da cerimônia 
e encerramento do programa, junto 
com o vice-prefeito Renato Silva, o 
secretário Hudson Moreschi Júnior 
(Assistência Social), a desembar-
gadora Joeci Machado Camargo, o 
diretor do campus da Unipar em 
cascavel, Gelson Ueker e o gerente 
executivo do Sesc Cascavel, Luiz 
Alberto Langoski. 

“Fechamos este impor tante 
evento de cidadania, permitindo 
resolver as pendências judicias 
que as pessoas possuíam. Esta-
mos finalizando com o casamento 
coletivo que é um momento impor-
tante para os casais. Assim, encer-
ramos o programa Justiça no Bairro 
deste ano, com muito sucesso”, 
comemorou o secretário Hudson 
Moreschi Júnior.

Justiça no Bairro: Cidadania e
valorização da família com o ‘sim’

SECOM

Para os noivos, este momento, 
embora coletivo, foi único, devido à 
grande expectativa, nervosismo e 
alegria por estarem realizando um 
sonho em comum. A Camila Remor 
vive junto do esposo há sete anos 
e aproveitou a oportunidade para 
oficializar a união. “Agora já temos 
a Maria Eduarda, nossa filha, então 
este foi o momento cer to para 
casar”. Agora marido da Camila, 
Eduardo Bonato estava nervoso. 
Mãos trêmulas, mas feliz por estar 
realizando um sonho de vida. “O 
casamento é muito importante, é 
uma fase importante na vida dos 
casais. Nós estamos casando para 
podermos tomar a Santa Ceia e o 
casamento é uma das coisas mais 
importantes que aconteceram na 
nossa vida”, disse.

A desembargadora Joeci 
Camargo destacou a alegria estam-
pada no rosto dos casais. “Eu per-
cebi que esta não foi uma cerimô-
nia coletiva, mas uma cerimônia 
que trouxe uma unidade entre cada 
um dos participantes, Nós prepara-
mos este espaço para eles, tudo 

feito com muito carinho, e com um 
único propósito, converter o sonho 
em realidade”.

JUSTIÇA NO BAIRRO
Sobre o programa que durante 

três dias atendeu milhares de pes-
soas com serviços, como jurídicos 
nas áreas cível (curatela), família 
(divórcio, alimentos, guarda, regu-
lamentação de visitas, reconheci-
mento e/ou averiguação de paterni-
dade/maternidade, reconhecimento 
e dissolução de união estável, entre 
outros) e registros públicos (retifi-
cação de registro civil) a confecção 
de Carteira de Identidade (RG) para 
maiores de 2 anos, a desembar-
gadora destacou que este foi um 
trabalho extraordinário. “Depois de 
dois anos sem sua realização devido 
a pandemia, o que mais me deixa 
feliz é que quando anunciamos que 
vamos fazer o Justiça no Bairro, 
aspessoas vêm, pois sabem que 
estamos aqui para ajudá-las e as 
parceria firmadas garantem a rea-
lização dos atendimentos a quem 
realmente precisa”. 
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 Oficialmente, tudo começou 
no dia 1º de maio de 1977, quan-
do os jornalistas Frederico Leo-
poldo Sefrin Filho, Heinz Schmi-
dt, Pedro Valdir de Souza e João 
Adelino de Souza fundaram o Jor-
nal Hoje, que alguns anos depois 
ficou sob a direção dos irmãos 
Rozelmo e Rosalvo Tavares da 
Silva. Em 1998, o empresário Al-
fredo Kaefer adquiriu o jornal, com 
circulação diária e com um perfil 
crítico, independente, imparcial e 
totalmente identificado com Cas-
cavel e o Oeste do Paraná. 

Nestas mais de quatro déca-
das, o jornal, agora com a marca 
HojeNews, resiste aos muitos 
desafios impostos pela “era di-
gital”, que “pressionam” o im-
presso de forma cada vez mais 
intensa, seja pela rapidez da in-
formação, seja pelos custos de 
produção. Contudo, o jornal im-
presso ainda tem como trunfo 
inegável sua condição de “docu-

mento” e sua força constituída 
pela credibilidade. O HojeNews, 
embora disponibilize todo o seu 
conteúdo na internet, mantém 
sua impressão semanal, levan-
do informações aos milhares de 
leitores que o acompanham há 
várias décadas.

O HojeNews mantém todo 
seu acervo arquivado na Biblio-
teca Pública Municipal disponível 
para consulta pública, bem como 
em sua sede.

VERDADE X FAKE NEWS
As mudanças gráficas que cul-

minaram no atual formato do jor-
nal, em tamanho reduzido, de fácil 
manuseio e leitura facilitada, en-
tretanto, não trouxeram mudanças 
ou a mínima sombra de variação 
do compromisso editorial único e 
exclusivo com a verdade dos fatos 
e a defesa intransigente dos inte-
resses do conjunto da sociedade 
de Cascavel e região.

Se por um lado a internet trou-
xe velocidade e a possibilidade 
de transpor barreiras geográficas 
com agilidade, também instalou 
e ampliou a indústria da boataria 
e das chamadas “Fake News”, 
as falsas notícias que produzem 
inúmeros prejuízos ao mesmo 
conjunto da sociedade. E é dian-
te deste quadro, que veículos im-
pressos como o HojeNews são 
revigorados em sua importância. 
A distorção dos fatos, especial-
mente propagada pelas redes so-
ciais, produzem “veneno mortal” 
em curto, médio e longo prazo, 
cujo antídoto mais eficaz conti-
nua sendo a credibilidade conso-
lidada pelos jornais impressos 
como o HojeNews. 

Na internet, textos são mo-
dificados, adulterados e apaga-
dos de acordo com a vontade de 
quem tem o domínio e o acesso, 
enquanto o jornal impresso é do-
cumento imutável. 

Seguro, 
independente 

e versátil
Por seu formato e circulação 
gratuita, o HojeNews oferece 
outra grande vantagem aos 
leitores. A cada edição, ao 

receber seu exemplar, cada 
leitor tem acesso às informa-
ções dos diversos setores da 
Capital do Oeste, com total 
autonomia, sem depender 

de um pacote de dados 
e sinal de internet, nem 

de qualquer outro tipo de 
conectividade, a não ser sua 
disposição em ler e agregar 
informações e conhecimen-
to. E essa segurança, inde-
pendência e versatilidade 

acompanha o HojeNews em 
todos os seus 45 anos de 

história, na qual o principal 
agente é você, leitor!

UM ÚNICO COMPROMISSO E MUITOS DESAFIOS

HojeNews 45 anos 
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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
Quarta-feira boa para lançar projetos, novas ideias e dar aquela movi-
mentada no seu trabalho. Por mais que as coisas aconteçam no tempo 
que tem que ser, você estará disposta (o) a fazer a sua parte e o 
resultado será muito bom. Na busca de emprego, essa boa disposição 
pode te ajudar com contatos e oportunidades. 

O dia começa com a energia do trabalho pegando logo cedo, mas não 
se desespere que até o fim da quarta-feira tudo será resolvido. Você 
está com atitude de sobra para solucionar o que for preciso. Com a 
grana, cautela na hora de comprar, pode querer gastar com o que 
não precisa agora. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
A Lua na Casa 10 traz uma luz no fim do túnel se quiser pensar no 
futuro do seu trabalho. Algumas demandas no dia de hoje fazem você 
querer um pouco mais e não medirá esforços para isso. Você estará 
comunicativa (o) e seus conhecimentos analíticos te dão caminho livre 
para você tentar melhorar sua carreira. 

Quarta-feira trazendo algumas dicas para suas prioridades. Seria bom 
se você ouvisse melhor seu coração para tomar suas futuras decisões. 
Mesmo que ache que o tempo está passando, nada de entrar nessa 
pilha. Você está pronta para escolher seus caminhos com base naquilo 
que você acredita e faz acontecer. 

O dia começa agitado e você vai preferir fazer uma coisa por vez para 
não se atrapalhar. Pode listar o que é prioridade e executar com calma 
o que precisa. Com a paquera, tá liberado acreditar nesse envolvi-
mento, viu? Mas, se já tiver um amor, uma ideia fora da caixinha pode 
apimentar a noite de vocês.

Câncer 21/06 a 21/07
A Lua a casa 12 te deixa um tantinho mais na sua hoje, só em contato 
com suas emoções e sentimentos. A cabeça fica cheia de informação 
também e o melhor é equilibrar tudo isso para não agir com certa 
impulsividade. No trabalho, seu lado criativo pode aflorar e as boas 
ideias te encontram. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Saturno na Casa 9 traz uma força hoje para acabar com todas as suas dúvi-
das sobre você mesma (o)! O trabalho pode apresentar algumas situações 
desafiadoras, mas nada que você não consiga resolver. Isso, inclusive, faz 
você ganhar pontos com chefes e superiores. Cuide da saúde.

Touro 21/04 a 20/05
A Lua na Casa 2 traz uma energia que te empurra para as resoluções 
de demandas, criar novas oportunidades de ganhos e até na troca de 
emprego, se você está na luta buscando. Hoje, as seriedades desses 
assuntos são cruciais para você conseguir traçar seus planos de médio 
e longo prazo. 

O céu abençoa essa quarta-feira, aquariano, com agilidade e desenrolar 
de situações que estavam travadas. O trabalho flui e a sua comunica-
ção será um bom ponto de equilíbrio para ideias, projetos e contratos. 
Apesar de ir no seu tempo, as coisas acontecem do jeito precisam. 
Diálogo será tudo nesse momento.

Dia produtivo! Apesar de surgirem algumas ideias diferentes no traba-
lho, não tenha medo de arriscar e planejar novos caminhos. Se estiver 
buscando emprego, não deixe de resgatar contatos antigos para te 
ajudar nessa empreitada. Saúde pede alerta com ansiedade, dê um 
tempo para esfriar a cabeça.

Marte na Casa 8 promove um chacoalhão no trabalho e um imprevisto pode 
acontecer te empurrando a resolver situações para o melhor. É momento 
de você confiar em você e no seu brilho! E contar com o diálogo e a boa 
comunicação para te direcionar a tomar as melhores decisões. 

Quarta-feira já chega com aquele ar de que está faltando alguma 
coisa para fazer. As responsabilidades, no trabalham aparecem mais 
do que você previa e é bom contar com seu lado mais dinâmico para 
dar conta. Se estiver procurando emprego, uma chance que vem de 
onde você menos espera.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 3

HOIC
AVALANCHE
BPERDOAR

LICITOINC
TIOAVEIA
ASEMIÇR

ITAREDEA
DIMINUIDO
ARCOAXAR
BECOLOC

VASOCISSA
LBRADA

TEORPATIM
VITALIDADE

AEAMEBAS

Mares e
oceanos
(Zool.)

Conjunto 
de caracte-
rísticas de 
uma pessoa

Forma da
casquinha
de sorvete

Queda de
neve e

gelo das
encostas

Posta no
topo do

mastro (a
bandeira)

(?)
Patinhas,
criação

de Disney

Entrar
nos (?):
regula-
rizar-se

A baleia
"assas-
sina"

Reduzido
a peque-

nas dimen-
sões

Compo-
nente da

louça
sanitária

Aviso
luminoso
na lateral 
do cinema

(?) Gui-
marães, 
apresen-
tadora

O de
nicotina 
é alto no
charuto

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Segundo
item da

data

Parasita
do intes-

tino do ho-
mem (pl.)

Circundar
o terreno 
Existe;

tem
Utensílio do árbitro

de futebol (pl.)

Líquido bronzeador
usado na praia

Complexo
vitamínico
Permitido

por lei

Desculpar 
101, em 

algarismos
romanos

Classe
(?): elite
Pedra, 
em tupi

É puro, no
campo

Rua
estreita

Saúde;
vigor
As 1as 
vogais

(?) Pitt,
ator (Cin.)
Sufixo de
"filhote"

Calçado
de rodas
A 6a nota
musical

Pão de (?),
bolo leve
Comida
de gado

Gritar fei-
to o sapo

Exige o pa-
gamento

"Metade", em
"semiárido"

Buenos 
(?), cidade

Condução
(fig.)
Metro

(símbolo)

Cereal de
mingaus

(?) Verissi-
mo, escritor

Opõe-se 
a "out" 
Brando;
suave

3/itá — tab. 5/rédea. 6/lícito. 9/avalanche.
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No último fim de semana, após 
dois anos sem festividades presen-
ciais, o Dia do Trabalhador voltou a 
ser comemorado com as festivida-
des do Seminário São José de Cas-
cavel. A 54ª Festa do Trabalhador 
e a 25ª edição da Festa do Coste-
lão, contou com boa presença de 
público, superando as expectativas 
dos organizadores.

Mais de 500 costelões foram pre-
parados para a festa no domingo, 1º 
de maio. E cada costelão, segundo 
os “assadores”, alimenta um grupo 
de 25 pessoas. Além disso, foram 
assadas, cerca de 2 mil “costeli-
nhas”. No total, foram 16 toneladas 
de carne, 750 quilos de sal e mais 
de 40 metros cúbicos de lenha para 
o fogo. Ainda no sábado, foram ven-
didas outras duas toneladas da tra-
dicional buchada.

A festa gastronômica, uma das 
maiores e mais conhecidas do Brasil, 
foi suspensa em 2020 devida a pan-
demia. Em 2021, a retomada foi no 
modelo “drive thru”. Neste ano, a festa 
presencial cumpriu com seus objetivos 
de proporcionar comunhão e lazer as 
famílias dos trabalhadores e contribuir 
com a manutenção do seminário. “As 

Festa do Trabalhador volta contar
com o “maior churrasco do mundo”

FOTOS: CELSO DIAS

vendas foram um sucesso, todas as 
buchadas foram vendidas. Já os coste-
lões quase todos foram vendidos tam-
bém e alguns foram encaminhadas as 
instituições sociais”, disse o Padre 
Jorge (foto), reitor do Seminário São 
José. Este ano, 16 costelões foram 
encaminhados a cozinha social do Pro-
vopar, dois para o Recanto da Criança, 
dois para a Comunidade Terapêutica 
Nova Aliança, dois para o albergue 

noturno e dois para a Fraternidade é 
o Caminho/Pastoral de rua.

Em 2019, antes da pandemia, o 
evento contou com cerca de 20 mil 
pessoas. Neste ano da retomada 
presencial, a estimativa foi de que 
mais de 25 mil pessoas participa-
ram da festa, segundo o coordena-
dor Roberto Panuzzio. Para 2023, a 
expectativa é que o número chegue 
a 30 mil pessoas.

HISTÓRIA
A Festa do Trabalhador do Seminá-

rio São José é realizada desde 1966. 
O objetivo do evento é o de homena-
gear São José Operário, padroeiro do 
seminário, e também os trabalhado-
res, que aproveitam o feriado para unir 
a família, amigos e a comunidade.

Considerado o maior churrasco do 
mundo, a festa entrou para o famoso 
livro de recordes mundiais: Guinness 
Book. O recorde da festa já bateu a 
casa dos 725 costelões assados.

Toda a renda da festa é utilizada 
para reformas e manutenção do semi-
nário. No início, eram feitas costelas 
pequenas, depois a festa foi agra-
dando cada vez mais o público, sur-
gindo a ideia dos famosos costelões. 
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 Desde março de 2020, a che-
gada da pandemia mudou a vida 
das pessoas em todo o mundo 
mudou com o medo da Covid-19. 
A saúde, condição fundamental 
para uma boa qualidade de vida, 
se tornou o tema central de sobre-
vivência, com a maioria absoluta 
da sociedade passando a dar ainda 
mais impor tância ao bem-estar 
físico e mental. 

Dois anos após o início da pan-
demia, os dados apontam quedas 
bastantes significativas no número 
de casos, óbitos e pessoas inter-
nadas. Deixamos as máscaras e, 
na maioria dos locais, podemos 
transitar e respirar livremente. Um 
levantamento da Secretaria de 
Estado de Saúde, divulgado esta 
semana, apontou que o mês de 
abril foi, nesses dois anos de pan-
demia, o mês com o menor número 
de casos. 

Em todo o Paraná, foram regis-
trados 84 óbitos em decorrência 
da Covid-19 em abril, uma queda 
de 80% se comparado ao mês de 
março deste ano e, desde abril 
de 2020, o estado não registrava 
menos de 100 mortes por mês. 
Além disso, o número de pacien-
tes internados com suspeita ou 
confirmação da doença no estado 
também reduziu. 

Para o secretário estadual da 
Saúde, César Neves, a redução 
destes índices está diretamente 
ligada ao avanço da vacinação, 
principal arma contra a pandemia. 
Atualmente, 85,9% da população 
do estado, o que representa 11,5 
milhões de pessoas, tomaram a 
primeira dose da vacina, 80,4% 
estão imunizadas com duas doses 
ou a dose única e 40,4% recebe-
ram a primeira dose de reforço. 

"Vencemos" a Covid, mas ainda 
estamos perdendo para a dengue

 S
E
C

O
M

/D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Ocorre que mal terminou a preo-
cupação com o coronavírus, pas-
samos a nos preocupar com os 
casos de dengue, que reacendem 
as preocupações dos órgãos de 
saúde, a diferença é que agora, a 
eliminação “epidemia” está, sim, 
“em nossas mãos”.

AVANÇO DA DENGUE 
O Brasil, o Paraná e Cascavel 

vivem um surto de dengue e os 
números assustam. Nestes quatro 
primeiros meses, o país registrou 
um aumento de 113,7% os casos 
de doença, em comparação ao 
mesmo período do ano passado, 
ou seja, em apenas quatro meses 
foi registrada a mesma quantidade 
de casos em todo 2021. O Paraná 
declarou epidemia da doença no 
dia 19 de março, seis dias após 
Cascavel declarar a mesma situa-
ção e alertar a população da impor-
tância de manter limo o quintal da 
sua própria casa. 

Atualmente, Cascavel tem 
1.936 casos confirmados da 
doença e o óbito de um idoso de 
87 anos. No Paraná são 9 óbitos e 

37.048 casos. Para conseguir aten-
der a demanda de pacientes que 
procuram os serviços de saúde, a 
Secretaria de Saúde de Cascavel 
mudou o fluxo de atendimento e 
passou a abrir seis unidades de 
saúde prestando atendimento até 
as 22h aos pacientes com sinto-
mas da doença. 

As unidades dos bairros Presi-
dente, Cancelli, Colmeia, Floresta, 
Nova Cidade e Santa Cruz é que 
prestaram este atendimento, mas 
durante o dia o atendimento será 
normal para todas as patologias. 
Além disso, a Unidade de Saúde 
da Família Tio Zaca terá atendi-
mento exclusivo das 8h às 22h, 
se tornando uma extensão da UPA 
Tancredo Neves, passando a aten-
der exclusivamente pacientes com 
sintomas de dengue. 

A 10ª Regional de Saúde tem 
dois óbitos confirmados, além do 
idoso, uma menina de apenas 10 
anos moradora de Catanduvas 
faleceu em decorrência da doença 
no dia 7 de abril. Além disso, tem 
mais dois óbitos sendo investiga-
dos, todos moradores de Cascavel.  

TÃO letal quanto o coronavírus é a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, entre outras doenças
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Depois de uma sequência de pra-
ticamente dois jogos por semana, o 
Cascavel Futsal finalmente tem uma 
“semana cheia” para realizar treina-
mentos e ajustar a equipe. O próximo 
compromisso é somente no domingo 
(8), fora de casa, contra o Pato, pela 
LNF (Liga Nacional de Futsal).

Atual campeão da competição, o 
Cascavel ocupa atualmente a sexta 
colocação, com nove pontos em cinco 
partidas. Foram três vitórias e duas 
derrotas, com 60% de aproveitamento. 
Na última rodada, a equipe goleou o 
Blumenau por 5 a 0, em jogo que foi 
disputado no Ginásio da Neva. 

O técnico Cassiano Klein consi-
dera muito valioso esse período em 
que o time vai poder se dedicar aos 
treinos, tendo em vista a “maratona” 
de jogos do mês de abril. “Foi muito 
desafiante para nós e agora temos 
um tempo para treinar. Claro que não 
vamos resolver todos os problemas, 
mas com certeza vamos conseguir 
fazer alguns ajustes”, avalia. 

Outro ponto destacado pelo trei-
nador é o equilíbrio da Liga Nacional, 
pois apenas cinco pontos separam 
o primeiro do décimo colocado. “Em 
uma grande equipe é necessário 
tempo para trabalhar e conseguir 
ensaiar algumas coisas. Eu vejo 
que as equipes da LNF que têm mais 
tempo para treinar, conseguem com-
petir melhor”, pontua. 

Cascavel Futsal quer aproveitar 
‘semana cheia’ para fazer ajustes

ASSESSORIA

Os atletas André Deko, Ernani, 
Jhony e Dieguinho estão no depar-
tamento médico e se recuperam de 
lesão. Depois do clássico contra o 
Pato, no próximo domingo, a Ser-
pente Tricolor volta à quadra pela LNF 
apenas no dia 14, quando recebe o 
Praia Clube, na Neva. 

SÉRIE OURO
O Campeonato Paranaense, um 

dos mais competitivos do país, tam-
bém tem mostrado bastante equilí-
brio entre as equipes. O Cascavel é 
o líder da competição, com 21 pon-
tos em oito jogos, mas é seguido de 
perto pelo Foz Cataratas que está na 
vice-liderança com 18 pontos. Porém, 
o time da fronteira tem um jogo a 

mais em relação ao Cascavel. 
Nesta competição, a Serpente 

Tricolor tem feito uma campanha 
praticamente impecável, com oito 
vitórias e apenas uma derrota. Ape-
sar da hegemonia da Serpente, os 
jogos exigiram o máximo de cada 
jogador e as par tidas têm sido 
decididas nos segundos finais. “O 
nosso grupo é muito for te, mesmo 
com os atletas que estão lesiona-
dos. Temos muitos bons jogadores 
no plantel, e isso será um diferen-
cial para o restante da temporada”, 
comenta o ala Kevin. 

O Cascavel entra em quadra pelo 
estadual na quar ta-feira (11), às 
19h30, no Ginásio da Neva, contra 
o Galo Futsal, de Dois Vizinhos.  
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Assim como tem sido em boa 
parte dos jogos do FC Cascavel em 
casa nesta temporada, a Serpente 
Aurinegra novamente conseguiu a 
vitória nos acréscimos no confronto 
contra o São Luiz-RS, pela terceira 
rodada do Brasileirão da Série D. 

O atacante Lucas Batatinha 
abriu o placar para o Cascavel, aos 
16 minutos do segundo tempo, e 
Felipe Guedes empatou para o São 
Luiz, aos 40. Quando a partida se 
encaminhava para o empate, coube 
ao zagueiro Jacy, que entrou na par-
tida no decorrer da segunda etapa, 
fazer o gol da vitória. Aos 48 minu-
tos, ele aproveitou um cruzamento 
na área e cabeceou a bola para o 
fundo da rede, para a festa dos 1,7 
mil torcedores que foram ao Estádio 
Olímpico. 

Com o resultado, o Cascavel che-
gou aos 7 pontos e assumiu a lide-
rança isolada do grupo 8. O São Luiz 
se manteve com quatro pontos, na 
quinta colocação. 

Na próxima rodada, a Serpente 
Aurinegra vai até São Leopoldo, no 
Rio Grande do Sul, encarar o Aimoré. 
O time gaúcho está na terceira colo-
cação, com seis pontos, ou seja, a 
partida será uma disputa direta pelo 
topo da tabela. 

REFORÇOS MARCAM 
No duelo contra o São Luiz, no 

último fim de semana, os gols do 
Cascavel foram marcados por dois 
jogadores que chegaram há pouco 
no clube: Lucas Batatinha e Jacy.  Os 
atletas foram contratados após as 
eliminações da Serpente Aurinegra 
na Copa do Brasil e nas quartas de 
final do Campeonato Paranaense, no 
mês de março. 

Lucas Batatinha tem se firmado 
como um dos atacantes titulares, ao 
lado de Léo Itaperuna. Neste início 
de Série D, ele já mostrou que tem 
“faro de gol” e que também tem 

‘Especialista’ em gols nos 
acréscimos, Serpente é líder

 DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

qualidade com a bola nos pés. 
O zagueiro Jacy tem atuado mais 

como um primeiro volante e usa 
bem o porte físico para ganhar bolas 
aéreas e também as divididas com 
os meias e atacantes adversários. 
O gol no triunfo sobre o São Luiz 
mostrou que o jogador também tem 
presença de área e pode dar bons 
frutos ao time comandado pelo téc-
nico Tcheco.

“MESMO FILME”
Quem acompanha o Cascavel 

desde o início da temporada, seja 
indo ao estádio ou assistindo os 
jogos de casa, sabe que não deve 
abandonar a partida antes do apito 
final. Em 2022, pelo menos em cinco 
partidas, a Serpente Aurinegra marcou 
gol nos minutos finais, contando o jogo 
do último domingo. Na segunda rodada 
do Campeonato Paranaense, contra o 
União, o meia Robinho marcou o gol 
da vitória por 2 a 1 aos 43 minutos 
do segundo tempo. 

Já pela quinta rodada, contra o 
Londrina, o ex-atacante do Cascavel, 

Vinícius Balotelli, fez aos 49 minutos 
da segunda etapa o gol que sacra-
mentou a vitória por 2 a 0.

Na sexta rodada, contra o Paraná, 
foi a vez do lateral Mikael Doka cha-
mar a responsabilidade. O jogador 
entrou em campo aos 24 minutos do 
segundo tempo, e no último lance do 
jogo, aos 51 minutos, fez um golaço 
de falta, que garantiu a vitória por 2 
a 1 e mais três pontos ao Cascavel.  

A oitava rodada também foi de 
emoção do começo ao fim do jogo. A 
Serpente enfrentou o São Joseense 
no Estádio Olímpico. O gol da vitória 
por 2 a 1 saiu apenas nos acrésci-
mos, aos 47 minutos do segundo 
tempo. O ex-atacante da Serpente, 
Carlos Henrique, marcou de cabeça 
o gol que garantiu a classificação da 
Serpente para as quartas de final 
com três rodadas de antecedência.

Ainda restam 11 jogos para 
serem disputados nesta primeira 
fase de Série D, então é bem prová-
vel que o “filme se repita” e que os 
torcedores aurinegros comemorem 
somente após o apito final. 
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