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Em defesa da mulher! 

Julho Amarelo faz 
alerta sobre riscos e 
cuidados relacionados 

às hepatites virais 
l Pág. 4 

Velho conhecido!
O FC Cascavel vai encontrar um velho conhecido na busca da 
classificação inédita na Série D. Vencer o duelo com o Paraná 

Clube pode levar a Serpente para as oitavas de final e começar a 
sentir o sabor da disputa pelo acesso à Série C. O histórico entre a 

Serpente e a Gralha é caracterizado pelo equilíbrio.   

ASSESSORIA

l Pág. 7

SECOM

Com cerca de 150 servidores atuando na Guarda Municipal, a Secretaria Especial de Cidadania, 
da Proteção à Mulher e Políticas Sobre Drogas, está promovendo curso de capacitação com o 

tema “A Guarda Municipal de Cascavel no Enfrentamento à Violência contra Mulher: atuação, limi-
tes e desafios”. Em outra frente, a Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, do Programa de 
Promoção à Saúde do Servidor está organizando o 1º Fórum da Mulher Servidora. O evento, que 

terá como tema “Violência contra a mulher”. l Pág. 3
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A pandemia e a relação do 
brasileiro com as finanças
2022 começou como o ano do recomeço, tendo em vista 

o enfraquecimento da pandemia do Covid-19 no final do ano. 
Mas depois de seis meses, tudo ainda está incerto. A guerra na 
Europa entre Rússia e Ucrânia e o vírus resistindo têm gerado 
forte impacto na economia mundial e na vida financeira dos 
brasileiros. Há anos não registrávamos tamanha inflação em 
produtos que fazem parte do dia a dia da população (ex.: ali-
mentação, combustível, energia), consumindo parte significativa 
da renda, que também diminuiu. 

Este cenário causou mudanças nos hábitos de consumo, 
lazer e comportamento. O brasileiro aumentou sua disposição 
para empreender, buscando gerar renda, reduziu o uso do 
dinheiro vivo, substituindo-o pelo PIX, passou a priorizar os 
gastos em casa, como TVs por assinatura, e reduziu a conta 
com lazer externo. Ao comparar as despesas realizadas em 
2021 às de 2020, constata-se que o aumento dos gastos se 
concentra em supermercados e farmácias. 

Por conta disso, o nível de endividamento vem batendo 
recordes e isto gera enorme preocupação tanto em relação à 
economia do país, como para cada pessoa que está com seu 
“nome sujo”. Como consequência, a saúde mental foi impactada 
por conta dos reflexos com preocupações financeiras, com a 
família e com o futuro. Muitos relatam problemas de concentra-
ção, pensamentos negativos e crises de ansiedade. 

Para tentar reduzir os impactos gerados na economia, 
o governo, por meio da Caixa Econômica Federal, liberou o 
Saque Emergencial do FGTS. Para muitos brasileiros, o saque 
representa o recomeço já que quase metade da população que 
possui dívida pretende usá-lo para limpar o nome. E, embora já 
houvesse a possibilidade de utilizar o FGTS como garantia de 
empréstimos com taxas menores para quitar dívidas de maneira 
mais tranquila, poucas pessoas usam. 

O fato de o Saque Emergencial despertar o público para 
a possibilidade de adquirir empréstimos atrelados ao FGTS 
nos mostra que, apesar da fama, o Fundo não é realmente 
conhecido pelo brasileiro. Embora todos afirmem conhecê-lo, 
nem metade sabe em que condições podem utilizar o dinheiro. 

Não adianta reclamar ou esperar que este tipo de conhe-
cimento chegue à população. Esta é uma ótima oportunidade 
para que nós, empresas da área financeira, possamos con-
tribuir com informação, dicas e educação financeira, com-
partilhando os melhores recursos disponíveis para que as 
famílias possam garantir uma boa saúde financeira e, assim, 
uma vida mais tranquila e feliz. 

 
Silvio Frison, vice-presidente da Serasa.

“A vacinação é uma das 
intervenções de saúde 

pública mais eficazes e que 
salvam vidas. O objetivo 

da campanha é unir esforços 
para conscientizar a população 

de Cascavel sobre 
a importância da 

vacinação”

Ana Carolina Rossin, coordenadora do PMI (Programa 
Municipal de Imunização)
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Palavras cruzadas

Você pode precisar de mais liberdade para correr 
atrás dos seus objetivos nesta quarta-feira. Pode 
se aborrecer ou se desentender com colegas ou 
amigos, principalmente em relação a dinheiro. 
Talvez queira manter um romance em segredo por 
um tempo. Na união, melhore o diálogo para es-
clarecer dúvidas e afastar a insegurança. 

Você pode enfrentar alguns imprevistos no trabalho, 
especialmente no período da manhã. Pode se sentir 
mais cansada, ter dificuldade para se concentrar ou 
mesmo para aprender alguma tarefa mais complica-
da. Na paquera, pode se envolver com alguém do 
trabalho ou com uma pessoa que já é comprometi-
da. Na união, faça planos com seu amor. 

A Lua anuncia mudanças no trabalho, mas tudo 
indica que serão positivas para você. No final da 
manhã, porém, você pode ter alguns desenten-
dimentos com amigos ou colegas e precisará ter 
muito jogo de cintura para não romper parcerias 
ou amizades. Na paquera, vai querer alguém que 
realmente combine com você. Se já achou, invista 
no companheirismo. 

Assuntos de casa e família vão exigir sua atenção 
no início do dia e podem exigir algum investimen-
to financeiro. Simpatia e criatividade serão boas 
aliadas. As paqueras também recebem novos 
estímulos. Explore seu charme para atrair quem 
deseja ou para deixar o romance ainda melhor. 
Clima quente e sedutor. 

Os astros alertam que você pode ter alguns pro-
blemas de comunicação ao longo do dia. Deve 
ter cuidado para não parecer que se acha “dona 
da verdade” e, também, para não se envolver em 
fofocas. Parentes podem ajudar numa conquista, 
mas também podem interferir demais no romance. 
Melhore o diálogo com seu amor e deixe o passa-
do no passado. 

O céu recomenda que você pense duas vezes antes 
de usar seu dinheiro hoje, pois há risco de fazer in-
vestimentos errados e perder grana. Lua, Sol e Vênus 
vão acentuar o seu charme e indicam uma fase ani-
mada nas paqueras. Na vida a dois, bom momento 
para explorar seu carinho e romantismo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos a 20 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Virgem. São de 
fácil acesso e em geral têm muitos amigos. Sua popularidade pode lhes beneficiar na vida 
social, como na carreira profissional. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astro-
logia Cabalística é o 24, A soma dos números dá o 6, de Vênus, que os fazem românticos, 
sonhadores e amorosos, dramáticos e apaixonados, mas com algumas decepções no amor.

Horóscopo nascido em 20 de julho

O emprego vai exigir bastante empenho e dedicação 
de você hoje. Lua e Plutão em quadratura alertam 
você deve ter muito cuidado para evitar discussões e 
mal-entendidos. Você também pode ficar entediada 
com tarefas repetitivas e pode sentir uma vontade 
enorme se se aventurar em outras áreas. Há boas 
chances de se entender com alguém. 

Os astros indicam que nem tudo será como você 
gostaria hoje. Evite bater de frente com chefes e co-
legas. O melhor a fazer é investir no jogo de cintura 
e repensar alguns planos para evitar conflitos com 
as pessoas ao seu redor. Pode pintar romance com 
alguém da turma. Forte cumplicidade a dois.

O período da manhã pode ter um pouco tumul-
tuado para você e o melhor que tem a fazer ficar 
na sua, falar pouco e não dar ouvidos a fofocas. 
À tarde, a Lua entra em Touro e realça os pontos 
fortes do seu signo. Boa fase para se declarar para 
alguém. Na união, invista no diálogo, sem brigar.

Você pode fazer uma boa parceria ou amizade com 
uma pessoa mais velha no início do dia. Também 
pode sentir mais firmeza em um projeto para o fu-
turo. À tarde, a Lua enviará novos estímulos para 
suas finanças, mas cuidado para não torrar tudo 
na primeira oportunidade. Na união, cuide bem de 
quem ama, declare seu amor. 

Trabalhar em parceria com colegas e parentes pode 
ser muito produtivo para você, desde que consiga 
equilibrar seus interesses com os dos outros. Pode 
pintar uma forte atração por alguém da turma ou do 
trabalho. Na união, evite medir forças com seu bem. 
Busque companheirismo e capriche na sedução.  

Simpatia, criatividade e boa lábia ajudarão você a 
se sair bem no trabalho, principalmente se você 
lida com vendas. Contudo, evite assumir mais ta-
refas do que pode cumprir: pense na sua saúde. 
Pode rolar uma paquera com colega ou alguém 
bem conhecido. Se você já tem seu amor, mostre 
que é parceira. Desejos e sedução à flor da pele. 
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 04 08 07 01 00 03

Super Sete concurso: 271C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2340Lotomania

47.844
07.889
09.014
16.545
78.117

11 21 27 37 58 64 65 
PONTE PRETA-SP

16 20 42 51 60

MARÇO

06 11 14 18 19 22 29

concurso: 5901

11 27 32 40 58 59

Sol

Paranaguá
max 21
min 17

max 27
min 17

Cascavel
max 24
min 16

Foz do Iguaçu
max 26
min 17

max 26
min 15

Curitiba
max 21
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 21/7/2022

Parcialmente nublado
Sexta 22/7/2022

Sol

03 14 15 21 28 30 32 48 49 51 
54 58 63 74 77 83 86 89 93 94

Lotofácil concurso: 2576

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
20/07 - 11h18

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 12

SGI
FIMDOMUNDO

MONOGRAFIA
TONEIRE
OTTRAGO
IMEDIATOS

ANEIROOVOS

DARETRE
DITOSTELO

SOLDOSAL
CONERAZH

CRABUBIQUO

EARRIOU
TETROLEDO

ALOEREZA

Tema de
profecias
de David 

Montaigne

Trabalho
final de

cursos de 
graduação

Estrutura
como o
fêmur 
(Anat.)

Orifício
em canal 

do organis-
mo (Anat.)

Pisar em
(?): agir 

com muita
cautela

Desafio,
em inglês

Mirou; 
contem-

plou

Carnaval
de (?), 
atração

boliviana
Manifes-
tações da
sabedoria
popular

Sobrecar-
rega com
impostos

Embarca-
ção

esportiva
a remo

Onipre-
sente

Descarre-
gou (a

bateria)

Cede
(órgão)

para trans-
plante

Alegre;
contente

Produto
mais valioso do tra-
balho dos paparazzi

Instrumento do cam-
panário

Teatro de
Curitiba

Magistrado supremo
da Veneza antiga

Em sua homenagem
foi criado o Dia Nacio-
nal do Li-

vro Infantil

Adolescentes (?): os
internos dos centros

socioeducativos
Pintor de "As Meninas"

Três, em
italiano

Michel (?),
cantor 

Enfureça
Cláudio, 

em relação
a Hamlet 

Baforada
de cigarro
Cidade da
Alemanha 

Tom, em
inglês

Incerto;
duvidoso

Substitu-
tos do co-
mandante
do navio

Salário de
militares

Tempero
marinho
Reúne os 
jornalistas

Prece;
oração

Errar, em
inglês

Caran-
guejo, em

inglês
Escuro;
sombrio
(?) vera,
planta

utilizada
no trata-
mento de 
queima-
duras

3/err — tre. 4/crab — dare — tone. 5/oruro — tetro. 6/aneiro. 14/foto indiscreta.
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P L S C A
E R I S I P E L A
C O N T A C I O S O

S O J A E M I L H O
T S E V R I A C H O

I S T O E R A I T
T O J A I M I E

T E M P O S E N D A
O M A G I B O I G A L E

A N S U R R A D A
I L H A S I E E

E A R T O L E D O
A N T I G O E N O L

T I T O R U S S A
C A S S I S A I N O

C O N T O O B S O L E T O

O criador
do iPhone,

falecido
em 2011

Poetisa de
"Criança,

Meu 
Amor"

Saudação
típica dos
havaianos

Quente,
em inglês

Rio que
banha São

Luís do
Maranhão

Legumino-
sa de baga
com polpa

branca

Passagem
entre dois

muros

(?) Soltei-
ra, hidre-

létrica
brasileira

Muito
gasta pelo

uso

Sufixo que
indica a
função
álcool

A origem
do game

Tetris

Gigante
filho de

Posêidon e
Ifimedia

Indivíduo
de povo 
do norte
do Japão

O videocas-
sete, após
o advento
do DVD 

Duas com-
modities
agrícolas

Operação
aritmética

Ambiente 
como 
lagos

Doença
infecciosa
e contagio-
sa da pele

Programa de desen-
volvimento e constru-

ção das primeiras
bombas atômicas

O primeiro
volume da
trilogia de

ficção
fantástica
de J. R.
Tolkien

Condição 
atmosférica

Coordena 
as eleições
no Brasil
Revista

brasileira
semanal

(?) Alexan- 
der, atriz

Porco, em
inglês

Advérbio de 
intensidade

Saudação
esotérica

(?) do
Ipiranga, 

logradouro
histórico

Vereda
Exprime
espanto

(bras. Sul)
O homem
com duas
esposas

Que queima 

Cuidadoso
De pouca

impor-
tância

Aqui está!
Rotina do
ator antes
da estreia 

Vinho
medicinal
A porta do
pen drive

História
fantasiosa

Poeta de
"Orlando
Furioso"
Cidade

espanhola
célebre
por suas
espadas 

Orelha, 
em inglês

Que existiu
no passado

Ditador
iugoslavo
Licor feito

com a
groselha

negra

3/ear — hot — oto — pig — usb. 4/aino — tito. 6/cassis — oigalê. 7/ariosto — ustório.
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1º Fórum da Mulher Servidora
A Prefeitura de Cascavel, por meio da Divisão de Medicina e 

Segurança do Trabalho, do Programa de Promoção à Saúde do 
Servidor está organizando o 1° Fórum da Mulher Servidora. O 
evento, que terá como tema “Violência contra a mulher”, será 
realizado no dia 12 de agosto, das 8h às 12h, no auditório da 
Prefeitura de Cascavel.

A proposta do fórum é argumentar, debater e sensibilizar 
as servidoras e a sociedade em geral sobre a prevenção e 
combate à violência contra a mulher, inclusive no local de 
trabalho. A palestrante será a promotora de Justiça, Andréa 
Frias, que atua na Vara de Violência Doméstica contra a Mulher 
e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos.

Informações sobre o evento podem ser obtidas pelo tele-
fone (45) 3321-2291 ou ramal 3066 e as inscrições serão 
realizadas de 20 de julho até o dia 31 de julho pelo Portal do 
Município (www.cascavel.atende.net). 

Capacitação para garantir  
maior proteção à mulher

 SECOM

Os agentes da Guarda Municipal 
de Cascavel estão passando por 
mais um curso de capacitação com 
duração de 16h. O curso tem como 
tema “A Guarda Municipal de Cas-
cavel no Enfrentamento a Violência 
contra Mulher: atuação, limites e 
desafios” e está sendo realizado 
na sede da Secretaria Especial de 
Cidadania, da Proteção à Mulher e 
Políticas Sobre Drogas. 

O secretário de Segurança, 
Pedro Fernandes, explica que a 
GM foi dividida em quatro turmas 
para facilitar as aulas e as escalas 
de serviços das equipes. A capaci-
tação teve início na segunda-feira 
(19) e o último módulo está pre-
visto para o dia 24 de agosto. O 
curso é ministrado pela mestra 
em educação, professora Suzana 
Medeiros Dal Molin. “O objetivo do 
curso é, exatamente, melhorar, a 
cada dia, o atendimento da Guarda 
Municipal para o público em geral 
e, notadamente às mulheres, 

independente de idade, já que o 
curso discorre sobre a violência 
doméstica em todas as faixas etá-
rias”, explica Fernandes.

O guarda municipal Paulo Ale-
xandre Bispo de Oliveira desta-
cou que o curso vai contribuir 
para que os agentes prestem 
um atendimento ainda melhor 
às mulheres e toda a população, 
além de servir como atualização 
para os próprios guardas. “Essas 
informações são úteis para o aten-
dimento porque, dentro do traba-
lho, a gente vai atender crianças, 
pessoas idosas e mulheres de 

todas as idades”, afirma.
A professora Susana Dal Molin 

ressalta que o curso trata de polí-
ticas para mulheres em todas as 
fases da vida. “Hoje a Guarda 
conta com 150 pessoas, inclusive 
60 novos que entraram recente-
mente pelo concurso e eles vão 
participar dessa capacitação que 
tem o objetivo de tratar da política 
da mulher, entendendo o que é 
mulher em todas as fases da vida. 
A mulher menina, a mulher moça, 
a mulher adulta e idosa e também 
violência contra a mulher idosa”, 
explica Susana.
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 O mês de julho é dedicado às 
ações de prevenção e controle 
das hepatites virais. Instituída em 
2019, a campanha Julho Amarelo 
alerta a população sobre a doença 
e principalmente sobre as formas 
de evitá-la. A hepatite é uma infla-
mação do fígado que pode ser 
causada por vírus ou pelo uso 
de alguns medicamentos, álcool 
e outras drogas, assim como por 
doenças autoimunes, metabólicas 
ou genéticas. 

Os sintomas comuns são can-
saço, febre, mal-estar, tontura, 
enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 
e olhos amarelados, urina escura 
e fezes claras, mas nem sempre 
apresenta sinais, motivo pelo qual 
1 milhão de brasileiros desconhe-
cem que têm a doença, segundo o 
Ibrafig (Instituto Brasileiro de Estu-
dos do Fígado).

TRANSMISSÃO
As hepatites virais podem ser 

transmitidas pelas fezes, apresen-
tando mais incidência de risco em 
locais sem condições de sanea-
mento básico adequados, ou por 

falta de higiene pessoal e dos ali-
mentos. Outros fatores de risco 
são: relação sexual desprotegida; 
contato com sangue contaminado, 
através do compartilhamento de 
seringas, agulhas, lâminas de bar-
bear, alicates de unha e outros 
objetos perfuro-cortantes; da mãe 
para o filho durante a gravidez; e 
por meio de transfusão de sangue, 
considerado raro atualmente devido 
à melhoria na triagem de doadores 
e utilização de sistemas de con-
trole de qualidade mais eficientes.

O médico cirurgião geral e onco-
logista do Ceonc Hospital do Cân-
cer, doutor Bruno Kunz Bereza, 
lembra que no Brasil, as hepatites 
virais mais comuns são causadas 
pelos vírus A, B e C. “A hepatite 
D é mais comum na região Norte 
do país, e o vírus da hepatite E é 
menos frequente no Brasil”, des-
taca. “Como é uma doença, muitas 
vezes silenciosa, é imprescindível a 
realização de exames periódicos. A 
recomendação é que todas as pes-
soas com mais de 20 anos de idade 
façam o teste. Exame e tratamen-
tos são oferecidos gratuitamente 

Campanha Julho Amarelo reforça alerta 
sobre cuidados com as hepatites virais

pelo SUS”, alerta o médico. 
As orientações gerais para a 

população são: manter as vacinas 
atualizadas; lavar bem as mãos; 
higienizar os alimentos crus como 
verduras e legumes, bem como os 
utensílios domésticos; usar água 
tratada com cloro ou fervida; cozi-
nhar bem alimentos como carnes 
e frutos do mar; usar preservati-
vos nas relações sexuais; manter 
higiene pessoal; não compartilhar 
objetos per furo-cortantes, como 
alicates de unhas; não se banhar 
em locais onde há suspeita de con-
taminação por descarga de esgoto. 

ILUSTRAÇÃO ABR
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Estão abertas as inscrições para 
teste seletivo com vagas para a 
Secretaria de Educação de Casca-
vel. São 166 vagas para agente de 
apoio temporário e cadastro reserva 
para professor de educação infantil 
temporário e professor temporário.

Os candidatos podem se inscre-
ver e obter todas informações de 
forma online, por meio do Portal do 
Município (cascavel.atende.net). A 
taxa varia de R$ 40 a R$ 60. O 
prazo será encerrado no dia 03 
de agosto, às 17h. A prova obje-
tiva está prevista para o dia 21 de 
agosto. As vagas para agente tem-
porário são para candidatos com 

ensino médio completo. A carga 
horária é de 40 horas semanais e 
o salário de R$ 1.501,26.

Para o cargo de professor de edu-
cação infantil temporário, o requisito 
é ter ensino médio completo no curso 
de formação de docentes (magistério) 
e/ou licenciatura em Pedagogia ou 
licenciatura plena em normal supe-
rior, a carga horária é de 40 horas 
e salário varia de R$ 3.034,18 a R$ 
4.401,84. Por fim, a vaga de profes-
sor temporário exige a licenciatura 
em Pedagogia ou licenciatura plena 
em normal superior. São 20 horas 
semanais de trabalho, com salário de 
R$ 2.202,50 a R$ 2.665,53. 

A Transitar realiza nesta semana 
a vistoria de vans escolares. O 
objetivo é garantir uma volta segu-
rança no retorno às aulas, uma 
vez que o período de férias está 
chegando ao fim. Ao todo, 97 veí-
culos em atividade serão fiscali-
zados pela equipe de Divisão de 
Transporte da autarquia. As ações 
começaram ainda na segunda-feira 
(18) e seguem até quinta-feira (21), 
sempre das 13h às 15h, no Termi-
nal Rodoviário de Cascavel.

A vistoria desses veículos que 
transpor tam alunos das redes 
pública e privada, incluindo uni-
versidades, é semestral e segue 
a legislação de trânsito. “Nós ava-
liamos diversos itens relacionados 
ao veículo e também ao condutor. 
Olhamos os itens obrigatórios, de 
segurança, documento do veículo 
e também do condutor”, explica 
o inspetor Claudinei Aparecido de 
Andrade, da Divisão de Transporte.

Todas as vans escolares que 
atuam no perímetro urbano do 
Município são obrigadas a pas-
sar pela vistoria para se mante-
rem regulares na atividade. Os 

Segurança: Transitar inicia vistoria 
em vans para o retorno das aulas

veículos que apresentarem irre-
gularidades têm até sexta-feira 
(22) para regularizar a situação 
na sede da Transitar, que fica 
na Rua Erechim, 1436, Centro.  

A frota vistoriada recebe o selo 
da Autarquia, indicando que o 
veículo está apto a fazer o trans-
porte de estudantes pelo período 
de seis meses. 

TRANSITAR

Prefeitura abre inscrições para 
teste seletivo para Educação
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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
O céu recomenda que você pense duas vezes antes de usar seu 
dinheiro hoje, pois há risco de fazer investimentos errados e perder 
grana. Lua, Sol e Vênus vão acentuar o seu charme e indicam uma fase 
animada nas paqueras. Na vida a dois, bom momento para explorar 
seu carinho e romantismo. 

Simpatia, criatividade e boa lábia ajudarão você a se sair bem no tra-
balho, principalmente se você lida com vendas. Contudo, evite assumir 
mais tarefas do que pode cumprir: pense na sua saúde. Pode rolar 
uma paquera com colega ou alguém bem conhecido. Se você já tem 
seu amor, mostre que é parceira. Desejos e sedução à flor da pele. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
A Lua anuncia mudanças no trabalho, mas tudo indica que serão positivas 
para você. No final da manhã, porém, você pode ter alguns desentendi-
mentos com amigos ou colegas e precisará ter muito jogo de cintura para 
não romper parcerias ou amizades. Na paquera, vai querer alguém que 
realmente combine com você. Se já achou, invista no companheirismo. 

Trabalhar em parceria com colegas e parentes pode ser muito pro-
dutivo para você, desde que consiga equilibrar seus interesses com 
os dos outros. Pode pintar uma forte atração por alguém da turma 
ou do trabalho. Na união, evite medir forças com seu bem. Busque 
companheirismo e capriche na sedução.  

O emprego vai exigir bastante empenho e dedicação de você hoje. Lua 
e Plutão em quadratura alertam você deve ter muito cuidado para evitar 
discussões e mal-entendidos. Você também pode ficar entediada com 
tarefas repetitivas e pode sentir uma vontade enorme se se aventurar 
em outras áreas. Há boas chances de se entender com alguém. 

Câncer 21/06 a 21/07
Os astros indicam que nem tudo será como você gostaria hoje. Evite 
bater de frente com chefes e colegas. O melhor a fazer é investir no 
jogo de cintura e repensar alguns planos para evitar conflitos com as 
pessoas ao seu redor. Pode pintar romance com alguém da turma. 
Forte cumplicidade a dois.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você pode precisar de mais liberdade para correr atrás dos seus obje-
tivos nesta quarta-feira. Pode se aborrecer ou se desentender com 
colegas ou amigos, principalmente em relação a dinheiro. Talvez queira 
manter um romance em segredo por um tempo. Na união, melhore o 
diálogo para esclarecer dúvidas e afastar a insegurança. 

Touro 21/04 a 20/05
O período da manhã pode ter um pouco tumultuado para você e o 
melhor que tem a fazer ficar na sua, falar pouco e não dar ouvidos a 
fofocas. À tarde, a Lua entra em Touro e realça os pontos fortes do 
seu signo. Boa fase para se declarar para alguém. Na união, invista 
no diálogo, sem brigar.

Os astros alertam que você pode ter alguns problemas de comunicação 
ao longo do dia. Deve ter cuidado para não parecer que se acha “dona 
da verdade” e, também, para não se envolver em fofocas. Parentes 
podem ajudar numa conquista, mas também podem interferir demais 
no romance. Melhore o diálogo com seu amor e deixe o passado no 
passado. 

Assuntos de casa e família vão exigir sua atenção no início do dia e 
podem exigir algum investimento financeiro. Simpatia e criatividade 
serão boas aliadas. As paqueras também recebem novos estímulos. 
Explore seu charme para atrair quem deseja ou para deixar o romance 
ainda melhor. Clima quente e sedutor. 

Você pode enfrentar alguns imprevistos no trabalho, especialmente no 
período da manhã. Pode se sentir mais cansada, ter dificuldade para se 
concentrar ou mesmo para aprender alguma tarefa mais complicada. 
Na paquera, pode se envolver com alguém do trabalho ou com uma 
pessoa que já é comprometida. Na união, faça planos com seu amor. 

Você pode fazer uma boa parceria ou amizade com uma pessoa mais 
velha no início do dia. Também pode sentir mais firmeza em um pro-
jeto para o futuro. À tarde, a Lua enviará novos estímulos para suas 
finanças, mas cuidado para não torrar tudo na primeira oportunidade. 
Na união, cuide bem de quem ama, declare seu amor. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

IOJR
ANACOLUTO

AUSTERIDADE
ESCOLARIDADE

TRAADN
BRINCADEIRA

AÇORORIDA
CLÃCASADOS

IOGAVAHA
ATALAIAAN

ANUNCIANTEO
ROMANTABET
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construção
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país da
Oceania
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de hábitos 
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Altar onde
ardiam os

fogos
sagrados

Super-
herói da

DC Comics

Grupo que
presta

auxílio a 
alcoólatras
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produtos

na TV
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do Porta 
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com sede
em Nova
Iorque
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(abrev.)
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japonesa 
de auto-
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Sistina
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controle

dos gastos
públicos
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O último

da cirurgia
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genético
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(poét.)
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bodas (pl.)
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Amarra
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feita a 
um orixá 
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inglesa

Oxigênio
(símbolo)
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polemizar
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cólera

Imposto
municipal

Objeto de
estudo do
ornitólogo 

Ainda

Pacto;
acordo

(?) Abra-
movich,
dono do

time 
inglês

Chelsea

4/leco. 5/engar — roman — tabet. 6/nissan — rórida. 7/atalaia. 8/tadarida. 10/calcinados.
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O FC Cascavel encerrou no 
último fim de semana a participa-
ção na primeira fase da Série D do 
Campeonato Brasileiro. Com 25 
pontos em 14 jogos, a Serpente 
Aurinegra ficou em 3º lugar no grupo 
8 e pelo terceiro ano consecutivo 
avançou para o “mata-mata”. 

O adversário do Cascavel será 
o Paraná Clube, time que ficou na 
segunda colocação do grupo 7, com 
23 pontos. Apesar de ter somado 
menos pontos do que a Serpente, a 
melhor colocação na primeira fase 
garantiu a Gralha o direito de decidir 
a classificação na Vila Capanema.

Esta será a primeira vez na his-
tória em que os times se enfrentam 
em uma competição nacional. O pri-
meiro confronto entre as equipes 
será neste sábado (23) às 15h30, 
no Estádio Olímpico Regional. 

Nesta partida de ida, em casa, 
a Serpente quer aproveitar o bom 
retrospecto como mandante e levar 
vantagem para o jogo de volta. A 
partida que definirá quem avança 
para as oitavas de final será dispu-
tada no sábado seguinte, dia 30, 
na capital paranaense. 

O Paraná vive um momento de 
reabilitação, após acumular quedas 
consecutivas. Em 2018, a equipe 
da capital disputava a Série A do 
Brasileirão, quando após uma má 
campanha entrou em declínio ao 
longo dos anos, até parar na “D”. 
Nesta temporada, a Gralha foi 
rebaixada para a segunda divisão 
do Paranaense. O time passou por 
mudanças e quer novamente estar 
na elite do futebol nacional.

Por outro lado, o Cascavel, 
clube fundado em 2008, vem de 
uma crescente em competições 
estaduais e nacionais. No ano pas-
sado a Serpente foi vice-campeã 
do Paranaense, quando perdeu a 

O Stein Cascavel Futsal Feminino 
Sub-20 venceu a terceira partida 
seguida pela 14ª edição da Taça Brasil 
Sub-20 e carimbou a classificação para 
a semifinal. A equipe comandada por 
Márcio Coelho derrotou o Grêmio Ama-
zônia-AM, por 2 a 1. 

A competição, que iniciou no último 
fim de semana, está sendo sediada no 
Ginásio da Neva, em Cascavel. 

O Stein é o único time garantido 
na semifinal. Os outros semifinalistas 

serão conhecidos amanhã (21), após 
mais três partidas. 

Além da equipe anfitriã (Stein), 
o time sub-20 de Londrina também 
está representando o Paraná. Além 
dos paranaenses, participaram mais 
seis equipes representando respecti-
vamente o Distrito Federal, São Paulo, 
Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul e Goiás. 

A grande final está marcada para o 
sábado (23), às 11h. 

Contra a Gralha, Serpente 
busca classificação inédita

DANIEL MALUCELLI/FC CASCAVEL

decisão nas penalidades. Em 2022, 
a equipe chegou novamente até a 
segunda fase da Copa do Brasil e 
agora busca a classificação inédita 
para as oitavas de final da Série D.

EQUILÍBRIO 
Cascavel e Paraná já se enfrenta-

ram oito vezes na história e o retros-
pecto é de muito equilíbrio. São três 
vitórias para a Serpente, três vitó-
rias para a Gralha, e dois empates. 
Todos os jogos foram disputados 
pelo Campeonato Paranaense. 

Até o número de gols entre os dois 
times é igual: oito para cada lado. 
Outra curiosidade é que em nenhuma 
dessas partidas o vencedor ganhou 

por mais de um gol de diferença. 
Por outro lado, no recorte mais 

recente, o Cascavel leva vantagem. 
Nos últimos três jogos, nos Cam-
peonatos Paranaenses de 2020, 
2021 e 2022, o Aurinegro venceu 
o Paraná, sendo dois destes jogos 
em casa e um na Vila Capanema.

Nesta temporada na “D”, o time 
comandado por Tcheco tem núme-
ros um pouco melhores em relação 
ao Paraná. Em 14 jogos, a Serpente 
somou 25 pontos, com sete vitórias, 
quatro empates e três derrotas, 
aproveitamento de 59,5%. A Gra-
lha venceu seis partidas, empatou 
cinco e perdeu três, somando 23 
pontos e 54,8% de aproveitamento.   

Stein Cascavel Futsal avança à 
semifinal da Taça Brasil Sub-20
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