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13o injeta R$ 262 mi
na economia local

O 13º salário começa a ser pago fim do mês e, em Cascavel, o benefício representa uma
injeção de R$ 262,7 milhões na economia local. O Município é o quarto no Estado com
maior volume financeiro a ser pago aos trabalhadores com carteira assinada.  Pág. 4
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Juiz Sérgio Moro, que aceitou ontem convite do
presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o

superministério da Justiça e da Segurança
Pública a partir de janeiro de 2019.

 “Fiz com certo pesar pois terei
que abandonar 22 anos de

magistratura. No entanto, a
perspectiva de implementar uma

forte agenda anticorrupção e
anticrime organizado, com

respeito à Constituição, à lei e
aos direitos levaram-me a

tomar essa decisão. Na prática,
significa consolidar os avanços

contra o crime e a corrupção
dos últimos anos e afastar

riscos de retrocessos por um
bem maior”.

Opinião
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Padre Ezequiel Dal Pozzo -
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 Pablo Picasso afirma: “O sentido da vida é encontrar o seu dom.
O objetivo é presenteá-lo aos outros”. Uma definição importante para a
vida. Todos nós precisamos descobrir o nosso dom, as nossas qua-
lidades e habilidades e o nosso propósito de vida. Afinal, estou vivo
para quê? Qual a minha habilidade? O que deixo aos outros com
aquilo que faço?

Ao respondermos essas perguntas a nós mesmos, afirmamos
que não basta encontrar a resposta apenas, mas precisamos ter os
outros implicados, alcançados por elas, pois elas não devem ser
respostas com atitudes egoístas, que apenas alcançam a nós mes-
mos. Não adianta ser competente em fazer alguma coisa se o que faço
não ajuda os outros ao meu redor, meu ambiente de trabalho, a huma-
nidade, as pessoas... Se o que faço não edifica o mundo. Preciso
descobrir o dom para presentear as pessoas, o universo, fazendo a
diferença. É isso que dá sentido à vida.

Não adianta pensar pequeno. Ah, eu me contento com isso. Para
Deus o pouco já é bastante. Isso é verdade somente quando o pouco
que você faz é o seu melhor. Quando você está colocando o máximo de
esforço, está dando o melhor de você, está usando todos os seus talen-
tos. Não faz pouco porque é acomodado, está dando o seu melhor.

Essa compreensão do pequeno muitas vezes é distorcida, tam-
bém nos ambientes religiosos. Pensamos que o pouco basta, quando
na verdade estamos dando a metade daquilo que podemos fazer. O
mesmo pode acontecer no meu trabalho, na empresa, na família ou
em qualquer ambiente. Quem não dá o melhor de si alcançará resul-
tados medíocres e irá dizer que já faz o bastante e que está bom assim.
Poderá justificar utilizando Deus para legitimar sua acomodação.

Como nos lembra Fernando Pessoa: “Para ser grande, sê inteiro:
nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no
mínimo que fazer. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive.”

E você? Qual é o seu dom? Sua missão de vida?

QUAL O SENTIDO DE SUA VIDA?

DIVULGAÇÃO



POLÍTICA 03
CASCAVEL, 02 DE NOVEMBRO DE 2018

Contas de Edgar Bueno
Uma sessão extraordinária na próxima terça-feira, após a sessão

ordinária, será realizada para votar o projeto da Comissão de
Economia e Finanças que rejeita o parecer prévio do Tribunal de
Contas do Paraná das contas de 2015 da gestão do ex-prefeito
Edgar Bueno. As contas foram consideradas regulares pelo TCE
com ressalvas de irregularidade pela ausência de pagamento de

aportes para cobertura do déficit atuarial do IPMC, além de atrasos
de obras. Na última votação parecida, a Câmara fez história ao

rejeitar as contas aprovadas e tirar os direitos políticos de Edgar.

Palco demagógico
Paralelo às críticas do caso
sobre educação sexual na
Escola Anibal Lopes, o
parlamento cascavelense
defendeu com muito vigor a
moralidade e os bons
costumes. As bancadas
religiosas estremeceram as
paredes da tribuna com os
discursos. Já o vereador
Paulo Porto (PCdoB) resolveu
se posicionar na rede social.
Para ele, a orientação
garante a saúde e a
segurança das crianças, pois
evita doenças e também a
violência sexual: “É bom
lembrar que lamentavelmente
a maior parte dos abusos
parte do interior da própria
família e a escola e os
professores acabam sendo a
única defesa dessas
crianças”. O parlamentar, que
também é professor, lembrou
que boa parte das críticas
surge de políticos sem
“conhecimento pedagógico” e

que procuram de “forma
oportunista e demagógica um
palco para a autopromoção”.

Educação
O vereador Carlinhos Oliveira
demonstrou grande
preocupação com as verbas da
educação de Cascavel: para
este ano a estimativa é de um
calote da União de R$ 20
milhões, com isso, a
prefeitura precisará arcar com
despesas já previstas.

Zeladoras
Os zeladores da rede pública
batalham por avanços na
categoria diante da proposta
de extinção do cargo que vai a
votação segunda-feira na
Câmara de Vereadores. A
proposta encaminhada pelo
Executivo municipal é
necessária para a terceirização
da mão de obra nos Centros
Municipais de Educação Infantil
e depois em toda a rede.

EMBAEMBAEMBAEMBAEMBATETETETETE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Leonaldo Paranhos estaria na reunião, mas mandou seu
algoz para acalmar a situação.

 O prefeito disse que as zeladoras foram “contaminadas”
com mentiras. “Não pode ser um cabo de guerra
transformando uma ação como essa em um problema político”.

Ontem o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek,
enfrentou um embate acalorado com os servidores. Propôs
aumento de 6,8% para a categoria a partir da próxima data-
base, passando de R$ 964,69 para R$ 1.030,10 - impacto de
R$ 900 mil no primeiro ano e de R$ 1,3 milhão em 2020. Os
zeladores não gostaram e prometem tumultuar a sessão de
segunda a fim de evitar que o projeto passe: são mais de 1,2
mil servidores.

Com a liminar que garan-
te a abertura das associa-
das à Acic (Associação Co-
mercial e Industrial de Cas-
cavel) no dia 14 de novem-
bro, a prefeitura decidiu li-
berar a atuação das empre-
sas no aniversário de eman-
cipação político-administra-
tiva de Cascavel. As portas
poderão ficar abertas das
8h até as 18h, com uma
hora para almoço.

Ontem uma reunião
foi realizada entre prefei-
to Leonaldo Paranhos
(PSC), empresários e re-
presentantes dos traba-
lhadores. No dia 15,
data da Proclamação da
República, as empresas
atendem normalmente e
os funcionários devem
folgar na segunda e na
terça-feira de Carnaval.

O acordo estabeleceu

Após liminar,
prefeitura libera
geral no dia 14

que as empresas que de-
cidirem abrir as portas
deverão dar um bônus de
R$ 50 aos trabalhadores,
almoço e vale-transporte,
além de um dia de folga.
A decisão de trabalhar
deve ser voluntária, ou
seja, o funcionário pode
faltar sem descontos sa-
lariais. No comércio está
vedada a atuação de ges-
tantes e menores apren-
dizes. “Solicitamos os di-
reitos aos trabalhadores
e as reivindicações foram
garantidas. O comércio
precisa vender, dar mais
empregos e por isso che-
gamos a um consenso”,
diz Osvaldecy Pisápio, pre-
sidente do Sindec (Sindi-
cato dos Empregados no
Comércio de Cascavel).

Direito a todos
A liminar concedida pela Vara da Fazenda Pública de

Cascavel beneficia mais de 13 mil empresas. A prefeitura
poderia recorrer da decisão, no entanto, o prefeito

Paranhos alega que o diálogo é o melhor caminho para
atender as diferentes categorias e ainda garantir o direito

aos empresários de abrir as portas, visto que parte das
empresas já havia conquistado a autorização judicial. Elas
recorreram à Justiça porque uma lei municipal impede a
abertura no dia 14 sob risco de multa e até cassação do
alvará. “Parte do comércio já tinha liminar para abrir as

portas, isso não é justo. Não vejo problema em trabalhar,
mas temos que entender quem se programou e vai viajar,

por isso esse entendimento deve ser entre patrão e
empregado”, argumenta Paranhos.

Diante do avanço sobre o assunto, os empresários pensam
em uma proposta de revisão da lei municipal para os

próximos anos. “Estamos fazendo justiça. As grandes redes
já abriam por força de liminar. Devemos estudar uma lei que

liquide de vez esse problema”, ressalta Leopoldo Furlan,
presidente do Sindilojas (Sindicato dos Lojistas de Cascavel).

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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R$ 262,7 milhões na
economia cascavelense
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O pagamento do 13º salário aos
quase 104 mil trabalhadores casca-
velenses - funcionários públicos e do
setor privado - vai injetar na econo-
mia local quase R$ 262,7 milhões.
O pagamento é feito, geralmente,
uma parcela no fim de novembro e a
outra até o dia 20 de dezembro.

A estimativa dos valores é do
Escritório Regional do Dieese (De-
partamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômi-
cos) no Paraná.

Cascavel é o quarto município
do Estado com maior volume finan-
ceiro que o salário extra represen-
tará. Essa conta não inclui os tra-
balhadores informais.

Por aqui, o valor médio a ser re-
cebido por trabalhador é de R$
2.533,49, 19% inferior à média do
13º dos paranaenses que estão no
mercado formal e que receberão o
benefício próximo de R$ 3.143,08.

Para o presidente do Sindilojas
(Sindicato dos Lojistas e do Comer-
cio Varejista de Cascavel e região
Oeste do Paraná), Leopoldo Furlan,

os recursos são esperados com
ansiedade após três anos de cri-
se e com natais marcados pelas
“lembrancinhas”.

Neste ano, a expectativa não é
das mais surpreendentes, mas as
vendas deverão superar em 7% as
registradas ano passado. “Qual-
quer acréscimo nas vendas é im-
portante por estamos vindo de uma
crise que afetou em cheio o varejo.
O movimento nas lojas ainda não é
grande, mas acreditamos que co-
mece com o pagamento da primei-
ra parcela do 13º”, acrescentou.

Na ponta do lápis
Há quem siga à risca as dicas e aguarda o

13º salário para pôr as contas em dia. “Dois

terços serão para isso. Ao longo do ano

acumulei dívidas principalmente com o

cartão de crédito e preciso quitá-las”, diz o

operador de máquinas Luan Bruno de

Almeida.  O vigilante Juarez de Lara também

já está com o 13º praticamente

comprometido: “Preciso colocar as contas

em dia já que o ano foi difícil”.

As dívidas como prioridade
Leopoldo Furlan reconhece que uma parcela importante desse valor

deve ser usada para pagar dívidas. “As pessoas não deverão deixar de

comprar presentes para a família. O importante é comprar de forma

consciente, que caiba no bolso, não sujar o nome em seguida e acabar

prejudicando também o lojista”, completou.

A dica do economista Marcelo Dias é bastante racional. Ele afirma que

a recomendação de sempre é mantida: quitar as dívidas,

principalmente aquelas cujos juros são muito elevados, como cheque

especial e cartão de crédito. “Não se pode esquecer que o 13º salário

foi criado para as compras de fim de ano, os presentes natalinos, uma

viagem com a família, mas existe vida e as contas que vencem depois

do Natal e do Réveillon. Planejamento tem sido a palavra de ordem.

Faça contas e gaste o que de fato você pode pagar”, orienta.

Pensar no
futuro

próximo
O economista Marcelo

Dias reforça ainda que,

pagas as contas e

feitas as compras e

sobre um dinheirinho,

é imprescindível fazer

uma poupança para a

infinidade de boletos

que chegam no início

do ano. “Materiais

escolares, IPVA,

IPTU... Essas contas

são quase um Papai

Noel, não esquecem

de ninguém”, brinca.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

MOVIMENTO no comércio ainda é tímido, mas lojistas

estão confiantes
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 02 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Leonardo Couto Camargo e Carla Barbosa
2- Leonardo Antunes Sartor e Maylla Estefani Wesolowski
3- Mauricio Bard e Roseli Aparecida Silveira
4- Emanuel Biasi Anzorena e Eliza Maria Pauli
5- Moacir Eugenio Chiumento e Giselda Barbosa Pereira
6- Claudio Antonio da Silva Junior e Gabriela Batista Pereira
7- João Donato Lepka Camargo e Guiomar Sibert
8- Alex Pichsius Gomes e Andressa Paetzhold Barcelos
9- Tiago Martins da Cruz e Karen Cristina Brecher
10- Társis Ruan de Paula Silva e Andriele da Silva Palma

 A campanha americana Black Fri-
day foi incorporada pelo comércio
brasileiro. A data tradicional é o dia
23 de novembro, mas por aqui os
lojistas usam o nome para atrair cli-
entes durante o mês todo. Assim
como nas vizinhas Cidade do Leste
e Salto Del Guairá, no Paraguai,
onde a Black Friday já começou.

Mas o que fazer para não aca-
bar caindo na Black Fraude?

O Procon de Cascavel pretende fa-
zer uma pesquisa de preços para aju-
dar o consumidor. “O Procon/Cascavel
fará esse monitoramento e divulgará nos
próximos dias no site [cascavel.pr.gov.br/
procon] para colaborar com os consu-
midores cascavelenses e da região nas
suas compras no comércio local”, expli-
ca a fiscal Patricia Finato.

De olho na Black Friday
Mas o órgão já adianta: antes de

ir às compras, é importante se fazer
duas perguntas: posso comprar esse
produto? Preciso desse produto? “O
consumidor deve fazer uma lista dos
produtos necessários para não cair
na tentação de comprar itens que
não precisa e evitar o superendivida-

mento”, alerta a fiscal.
Planejamento, pesquisa e segu-

rança também são outras dicas do
Procon para o consumidor aprovei-
tar a data com consciência sem cair
em “enrascadas”.

SEGURANÇA
O Procon/Cascavel alerta que é
importante guardar imagens e e-mails
publicitários incluindo informação sobre
o preço do produto, características,
prazo de entrega, formas de
pagamento, despesas adicionais, entre
outras. Isso tudo ajuda caso receba
produto diferente do comprado ou não
receba a compra.

 TESTES
Outra orientação do Procon/Cascavel
é para que, ao adquirir produtos
eletroeletrônicos, o consumidor
solicite que sejam testados e se
possível uma demonstração do
funcionamento dele. É preciso ainda
ficar atento quanto às peças e aos
acessórios para conferir se estão de
acordo com o que está
previsto na embalagem.
No caso de produtos de mostruários,
normalmente o percentual de
desconto é maior, mas o órgão
esclarece que os vendedores devem
informar claramente possíveis vícios
que também poderão estar
detalhados na nota fiscal.

PREÇOS
Segundo o Procon/Cascavel, a informação de preços precisa ser bastante

clara e ostensiva de modo a não enganar ou deixar em dúvida o
consumidor. O órgão acrescenta que é preciso sempre constar o preço a
vista, a prazo ou parcelado, com número e valor das prestações, taxa de
juros e demais encargos ou acréscimos e o valor total a ser pago com o
financiamento. Na oferta de desconto, o valor do preço a vista também

deve ser informado de maneira clara.
A cobrança de preços diferenciados para pagamento em dinheiro, cartão
e cheque está autorizada pela Lei Federal 13.455/2017, mas é obrigatório

que a informação seja de fácil visualização do consumidor.

 Reportagem: Romulo Grigoli
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Decreto municipal cria em Cascavel a Patrulha Ambiental, vinculada ao

Departamento de Proteção à Comunidade da Secretaria de Política

sobre Drogas. A Patrulha Ambiental será destinada prioritariamente às

atividades de prevenção e repressão contra crimes e infrações

ambientais dando suporte à Secretaria de Meio Ambiente sem deixar de

atender as demais ocorrências.

A patrulha será composta por pelo menos dois agentes da Guarda

Municipal ou Patrimonial que tenham realizado curso de qualificação

profissional de no mínimo 100 horas. “Esse grupamento poderá ser

acrescido do número de agentes necessários frente a situações

específicas e temporárias, desde que possuam o curso de capacitação”,

diz o decreto assinado pelo prefeito Leonaldo Paranhos.

ATRIBUIÇÕES
Os agentes terão a função de realizar

rondas ostensivas para proibir, inibir e

restringir ações que atentem contra o

patrimônio ambiental do Município, como

áreas de preservação ambiental e

mananciais. Eles também irão reprimir a

caça e pesca, poderão apreender produtos

e instrumentos usados nos delitos, entre

outras atividades.

Ainda não há previsão para o início dos

trabalhos da Patrulha Ambiental que usará

uniforme com cores específicas e brasão

próprio. Os agentes ainda serão treinados.

Patrulha Ambiental

Cinco anos depois...
O Consamu (Consórcio Intermuni-

cipal Samu Oeste) comemorou cin-
co anos de existência na manhã des-
sa quinta-feira (1º) em uma solenida-
de que contou com a presença de
várias autoridades do setor da saú-
de regional. Nesse tempo, o Samu
fez mais de 1.700 voos de socorro
com o aeromédico e prestou mais de
325 mil atendimentos clínicos.

O presidente do consórcio, pre-
feito de Palotina, Jucenir Stentzler,
relembrou momentos difíceis como
quando os prefeitos chegaram a
discutir a continuidade ou não con-
tinuidade do consórcio por proble-
mas financeiros. “Muitas pessoas
não sabem, mas o Consamu é tri-
partite. Uma parte quem custeia é
o governo federal, outra parte quem
custeia é o governo estadual e a
outra parte quem custeia são os
municípios; e quando uma parte
dessas falta, as outras ficam sobre-
carregadas e nem sempre conse-
guem dar o suporte necessário para
que se consiga manter o serviço,
mas graças a Deus estamos viven-
do um novo momento”.

Atualmente 43 municípios formam
o Consamu, com isso são aproxima-
damente 1 milhão de pessoas em
toda a região que dependem do co-

nhecimento técnico dos médicos, en-
fermeiros e socorristas que formam
o quadro de funcionários do Samu.

O diretor-geral do Consamu, José
Peixoto, aproveitou o microfone para
elogiar o trabalho da equipe. “Nós
estamos aqui só fazendo o bem. Ve-
mos isso no dia a dia, quando as
pessoas se emocionam, quando os
funcionários se emocionam. E vocês
tenham certeza que essa azulzinha
aqui tem orgulho deste uniforme e
por isso que dá certo. Porque não é
só meramente estar aqui. É estar
aqui e fazer bem feito”.

Macrorregulação
de leitos
Previsto para começar a operar no
próximo mês, em data a ser definida
pelo Consamu, o sistema de
macrorregulação de leitos promete
unificar a distribuição e com isso
agilizar o processo de espera por leitos
em toda a área que compreende a
10ª Regional de Saúde, conforme
explica o diretor do Consamu, Rodrigo
Nicácio. “Estaremos trabalhando na
mesma sala, no mesmo ambiente, o
médico da urgência ao lado do médico
regulador de leitos eletivos. Desta
forma, acreditamos que será possível
dar mais velocidade e eficiência ao
processo e diminuir o tempo de
espera de pacientes que aguardam
em UPAs ou em hospitais de
municípios menores”.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

EQUIPE já fez mais de 325 mil atendimentos clínicos
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 Começa oficialmente à 0h des-
te domingo (4) a 44ª edição do ho-
rário brasileiro de verão. Os relógi-
os terão de ser adiantados em uma
hora e seguem dessa forma até o
dia 16 de fevereiro de 2019, quan-
do devem ser atrasados.

O objetivo é reduzir o consumo
de energia elétrica nos chamados
horários de pico, especialmente
das 18h às 21h. No Paraná, onde
o horário de verão é adotado, a Co-
pel estima conseguir alívio de car-
ga de 4,5% no consumo simultâneo
de energia nesse horário.

Adorado por alguns e detestado
por outros, o horário de verão mexe

Começa, enfim,
horário de verão

com a rotina e com o sistema bio-
lógico das pessoas e dos animais,
exigindo adaptações, tendo em vis-
ta que os dias ficam mais longos e
as noites mais curtas.

 Reportagem: Juliet Manfrin

 MAIS TARDE
Neste ano o horário de verão

começa três semanas mais tarde
para não interferir nas eleições.

ATENÇÃO ESTUDANTES!
Para os estudantes que farão a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio) neste domingo, primeiro dia da mudança do horário, é importante

reforçar que os relógios precisam ser adiantados e monitorados para que não
percam o horário do fechamento dos portões.

Em Cascavel as provas serão aplicadas em apenas dois locais: na FAG e na
Univel e os portões fecham às 13h, impreterivelmente. O Núcleo Regional de
Educação não soube precisar quantos alunos farão a prova no Município, mas
em todo o Paraná são 237 mil inscritos, aptos à realização da avaliação que

tem sua segunda etapa aplicada no dia 11 de novembro.

Na meia-noite de sábado o relógio
deve “pular” para a 1h de domingo
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gente@jhoje.com.br

Pela paz
A Exposição “Cartaz da

Paz” estará aberta para
visitação pública de 12 a 30
de novembro, na Sala Verde

da Bibilioteca.

oOo
 Os cartazes expostos

foram feitos por artistas de
11 a 13 anos que

participaram do Concurso de
Cartaz sobre a Paz,

organizado pelo Lions Club
International.

Relógio
Não perca o horário. Neste

domingo os relógios deverão
ser adiantados em uma hora.

Show
Hoje, às 19h30, no Centro

Cultural Gilberto Mayer vai
rolar o 1o show tour da

Banda Hangar.
Mais informações pelo

telefone (45) 3306-9602.

Felicidades!

Mariana Dias  Nascimento,
João Paulo Mota dos

Santos, Sérgio Pedro Mello,
Mariana Módena Leite e
Sandra Maria de Paula.

Em Braile
Domingo tem autógrafo na
Feira do Teatro. A escritora

Luzia Alves lança o livro
Pedagogia Histórico-Crítica

e Psicologia Histórico-

Crítica Cultural. O livro será
lançado em Braile em

parceria com o

 Projeto Livrai-Nos.

A lua move-se
lentamente, mas cruza

a cidade.

Provérbio Africano

Curtindo a
tranquilidade, MARIA
EDUARDA, fotografada

por Vera e Grasi

REGIANE

WERLANG

LIMA,curtindo

férias no

Rio de Janeiro
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

RECOR  �   JESUS

 � REDE GLOBO

 � BAND

 � SBT

MALHAÇÃO
Vitor faz insinuações sobre Michael

para Santiago. Leandro pensa em de-
volver o dinheiro que Álvaro doou para o
projeto de dança. Santiago sente ciú-
mes de Michael. Marquinhos fotografa
Valentina vestida para o ritual religioso
de Talíssia na mata. Gabriela chega
confiante da delegacia. Alex pensa em
ideias para ajudar a ONG, e Rafael se
anima. Tito fica enciumado quando Flo-
ra avisa que se encontrará com Luca.

ESPELHO DA VIDA
Flávio visita a igrejinha e se encan-

ta com o local. Cris pensa em Danilo.
Isabel procura Priscila na casa de Mar-
got e conta para ela e Cris que Alain
agrediu sua filha. Priscila mostra a foto
de seu pai para Flor. Gerson flagra as
menina brincando. Cris não acredita em

Caius expulsa Edissa do palácio. Jesus reúne os apóstolos e avisa que a
partir de agora lhes dará autoridade e poder sobre todos os demônios. Madale-
na descobre sobre o mal que Petronius fez a Barrabás no passado. O irmão de

Simão Zelote enfrenta Malco. Jesus diz para seus apóstolos não irem a
lugares que o povo não seja judeu. Maria Madalena discute com Petronius.
Barrabás questiona a atitude de Malco, que fica furioso. Os apóstolos ficam
impressionados e assustados com as palavras de Jesus. Efraim passa mal e

diz para não chamarem Jesus. Herodíade se recusa a entregar os restos
mortais de João Batista à Joana.

 Edissa entra em uma carroça para tentar entrar no palácio.

Alain. Flor revela na frente de todos que
Alain não agrediu Priscila. Alain encon-
tra Isabel. Isabel não acredita que Pris-
cila tenha mentido sobre Alain. Margot
repreende Gerson.

O TEMPO NÃO PARA
Dom Sabino afirma a Carmen que a

ama. Amadeu demonstra interesse por
Agustina. Marino se decepciona ao sa-
ber que Carmen está com Dom Sabi-
no. Cesária aceita o convite de Agusti-
na para morar na mansão. Washington
descobre que Emílio guardou documen-
tos na casa de Mariacarla e avisa para
Florêncio. Emílio e Mariacarla observam
Barão e seus capangas entrando no
prédio para roubar os documentos e
chamam a polícia.

SEGUNDO SOL
Laureta planeja usar o sequestro de

Rosa para conseguir dinheiro de Beto.

Karola se desespera ao chegar à casa
de Dulce. Ionan, Ícaro e Valentim che-
gam à casa de Dulce, mas Karola im-
pede que Rosa faça contato com eles.
Karen descobre que Edgar está traba-
lhando como motorista. Nestor confir-
ma para Valentim e Ícaro que a dona da
casa onde estiveram em Cruz das Al-
mas pode ser Dulce.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Afonso sugere para Luísa e Polia-

na procurar João pelo bairro. Branca
flagra Mirela fazendo uma compra
com seu cartão pela internet. Waldis-
ney pede para Jeferson dar mais al-
gumas aulas para ele. Afonso sai com
Poliana pelo bairro a procura de João.
Sr. Pendleton pede para Sara ficar de
olho no mural de Poliana. Glória dita
as regras da casa e Verônica não gos-
ta. Mirela pede para Luca Tuber aju-
dá-la a divulgar seu canal.

TERESA
Teresa diz perante à todos seus com-

panheiros que mesmo sem dinheiro vai
ser a número um de sua turma, e ad-
verte Aída que nem mesmo com todo
seu dinheiro conseguirá ter o que ela
terá. Aída, furiosa, diz a Paulo que ele
deveria tê-la defendido de Teresa, Pau-
lo pede que ela não o inclua nessa bri-
ga ridícula, e que elas devem se tolerar
pois passarão quatro anos juntas na
universidade, e que o melhor se ela não
quer contato, é que esqueça Teresa.

MINHA VIDA
Nuran agradece Ylias por ele ter aco-

bertado o crime e não ter contado a
verdade para Osman. Ates pega um
celular com número desconhecido em
sua gaveta e manda uma mensagem
para Bahar tomar cuidado com Efsun e
Alp. Efsun conversa com Seçil sobre a
mensagem enviada. Ates quer saber se
Bahar irá participar da coletiva e acha
estranho o avô de Efsun não se mani-
festar. Bahar diz a Ates que ele parece
suspeitar de todo mundo.

Maria é apresentada a Pilatos
DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Momento de começar a rever o modo
como trabalha e trata de seu conforto
e saúde. É tempo de se aprimorar di-
ante destes assuntos Não poupe es-
forços nisso.

To
ur

o

Seus desejos estão mais intensos, em
especial no que diz respeito às con-
quistas amorosas e à afetividade. Bom
momento para definir um novo empre-
endimento.

G
êm

os

É tempo de retomar o contato com a
família e as origens, de modo positivo
e isento de ressentimentos. Cuidado
com a tendência a ser muito crítico e
pouco sensível.

C
ân

ce
r A lua nova indica mudanças e na con-

dução dos afazeres diários. Uma alte-
ração na ordem das coisas pode lhe
fazer muito bem. É tempo de começar
novos aprendizados.

Le
ão

A lua nova estimula a revisão da vida
financeira e do modo como lida com
seus recursos materiais. A instabilida-
de deve ser contida. Procure um pla-
no a ser seguido neste âmbito.

V
ir

ge
m A lua nova ocorre neste signo e tende

mover a uma nova ordem vital, fazen-
do nascer novos anseios e motiva-
ções. É tempo de pensar em planos
sólidos para o futuro.

Li
br

a

Início de período de recolhimento e
reflexão, mais do que propriamente
ação. Talvez tenha que cuidar de to-
dos aqueles detalhes práticos que
possa ter deixado para trás.

E
sc

or
pi

ão Tendência a gastar muito para produ-
zir pouco. Começa uma fase de me-
lhor definição de seus planos para o
futuro. Seja prático, mas não perca de
vista seus melhores sonhos.

S
ag

it
ár

io Você está com muita energia, o que o
torna precipitado e disposto a passar
por cima dos detalhes para chegar
logo onde lhe interessa. Há tempo para
o que pretende.

C
ap

ric
ór

ni
o Empreendimentos maiores podem ser

beneficiados por um bom planejamen-
to. A diversão e a cultura estão unidas
de diversas maneiras. É tempo de re-
novar seus valores.

A
qu

ár
io Os compromissos básicos em sua vida

podem ser um entrave para o desejo
de novos horizontes. Começa uma
fase para se livrar dos entraves, da-
quilo que não lhe serve mais.

 P
ei

xe
s A lua nova aponta para a necessida-

de de dar mais atenção aos relaciona-
mentos, em especial as parcerias. O
momento é de reconsiderar a forma
que tomaram as relações.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 40

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 40

PRESOS FUNÇÃO
Thaina Morais dos Santos “Geral Fora do Ar”
Oseias Ricardo Ramos Gielow “Disciplinar da regional 45”
Leandro Alves de Souza “Setor da Rifa”
Lucas Daniel Bonifácio Tosta “Setor do jogo do bicho”
Jonata Junior Rocha “Disciplinar da regional 45”
Bruno Slomp dos Santos “Geral da Rua”
Andrei dos Santos Marques “Disciplinar da 45”
Rafael Alves Rodrigues “Disciplinar da 45”

PCC X PGC:
guerra de facções

Presos e crimes
Oito pessoas foram presas em
cumprimento a mandado de prisão

(veja lista). Elas responderão por

tentativa de homicídio e associação

criminosa.  As investigações

seguem para identificar outros

envolvidos no “tribunal do crime”,
alguns que teriam participação nas

ações de dentro da prisão. Alguns

dos presos também são

investigados por roubos.

 Integrantes da facção crimino-
sa PCC (Primeiro Comando da Ca-
pital) foram presos ontem em Cas-
cavel, Toledo e Foz do Iguaçu du-
rante Operação Tribunal do Crime
- Spodium. Em 22 dias de investi-
gação, 12 pessoas foram presas
e um adolescente apreendido,
que seriam integrantes do PCC e
que teriam participação em uma
tentativa de homicídio dia 10 de
outubro deste ano no Bairro
Brazmadeira, em Cascavel.

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel conduziu a operação.

No mesmo dia da tentativa de
homicídio foram presos em flagran-
te Guilherme Henrique Alves e Ra-
fael Alves Rodrigues. Um adoles-
cente de 17 anos foi apreendido.

E, por meio de interceptações
telefônicas e do auxílio da Polícia
Federal que repassou informações
à Polícia Civil, que a forma de atua-
ção do “tribunal do crime” foi iden-
tificada. “Heitor [Simão, de 22
anos] foi julgado em uma espécie
de ‘tribunal do crime’. Ele morava

em Cascavel e foi para Santa Cata-
rina, onde se associou a uma fac-
ção criminosa. Voltou para Casca-
vel e os membros do PCC ficaram
sabendo. Mostrando intolerância ao
integrante da facção rival, planeja-
ram sua morte”, disse a Delegada
de Homicídios, Mariana Vieira.

Heitor seria membro do PGC
(Primeiro Grupo Catarinense).

No “tribunal do crime”, ele foi
amarrado e interrogado para contar o
funcionamento da facção criminosa à
qual pertence. O rapaz seria levado
dentro do porta-malas de um carro a
outro local para ser executado, mas
conseguiu escapar e, na fuga, levou
dois tiros, mas sobreviveu.

Passe o leitor
de QR Code do
seu celular para
ver imagens da
operação e a
entrevista
coletiva das
autoridades
policiais

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Reprodução/Polícia Civil

MANDADOS de busca e apreensão foram cumpridos

na manhã de ontem em Cascavel, Toledo e Foz

MAIS de 70

policiais estiveram

envolvidos na ação
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Giro da
Violência
Preso por violência
doméstica
A Polícia Civil de Cascavel
prendeu ontem Rafael Soares
Máximo da Silva, de 27 anos,
acusado de violência doméstica.
O fato aconteceu em 2012 e só
agora o mandado de prisão
preventiva foi expedido e
cumprido. Ele é acusado de
práticas de ameaça e vias de
fato em situação de violência
doméstica. O homem foi levado
para a carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial)
de Cascavel.

Preso por roubo
Ivan Vicente dos Santos, 50
anos, foi preso ontem em
Cascavel, na Rua Erechim,
Centro. Contra ele havia um
mandado de prisão preventiva
expedido em Catanduvas por
roubos registrados naquela
comarca no ano passado. O
homem tem outras passagens
pela polícia e já cumpriu pena
por roubo agravado.

Contratação aos Censes
A Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos contratou ontem 52
novos profissionais que vão
atuar nos Censes (Centros de
Socioeducação) do Paraná. Eles
vão substituir os contratados no
processo que vence no fim deste
ano. A contratação envolve
técnico de enfermagem,
psicólogo, médico, enfermeiro,
odontólogo e terapeuta
ocupacional. Dos profissionais,
dois médicos serão
encaminhados para Cascavel. Os
demais serão distribuídos nas
outras unidades do Estado.

Polícia suspeita de
crime homofóbico

A Polícia Civil de Cascavel inves-
tiga os motivos que levaram ao as-
sassinato de Gabriel Batista de
Souza, de 21 anos, na madrugada
de ontem. Segundo pessoas que o
conheciam, Gabriel era homosse-
xual e a Delegacia de Homicídios
não descarta a possibilidade de o
crime ter cunho homofóbico.

Contudo, a polícia ainda não iden-
tificou se foi homicídio ou latrocínio
(roubo seguido de morte), e por isso
conta com a ajuda da população.

Informações de populares re-
passadas no local do crime, no
Bairro Periollo, dão conta de que
houve um assalto nas proximida-

des, contudo, não havia testemu-
nhas que pudessem relatar se Ga-
briel era a vítima.

O rapaz foi morto com uma faca-
da no coração. Ele era estudante
da Unesc (Universidade do Extremo
Sul Catarinense), do curso de Ba-
charelado em Teatro, e veio a Cas-
cavel visitar a avó.

O Samu (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) e o Siate fo-
ram acionados, mas a vítima já es-
tava morta. A arma do crime foi en-
contrada no local, perto do corpo.

RAPAZ foi atingido com golpe de faca no coração

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Adolescentes condenados
Os dois adolescentes de 15 anos que atacaram colegas no Colégio Estadual João Manoel
Mondrone, em Medianeira, dia 28 de setembro, foram condenados a cumprir medida
socioeducativa por tentativa de homicídio e resistência à prisão. O atirador também foi condenado
por posse ilegal de arma de fogo.
Na sentença publicada na quarta-feira (31), o juiz da Vara de Infância e Juventude, Hugo
Michelini Júnior, estabeleceu que os dois devem permanecer internados por tempo indeterminado.
O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelece que o prazo de internamento não
ultrapasse três anos.Conforme a decisão, eles deverão ainda ser reavaliados a cada seis meses,
podendo deixar o internamento antes do tempo limite.
Os dois adolescentes permanecem no Cense (Centro de Socioeducação) de Foz do Iguaçu desde o dia
do ataque. A defesa de um dos adolescentes disse que deve recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça.
O prazo é de dez dias. Segundo o advogado Leandro Chibiaqui, informado da sentença nesta quinta-
feira (1º), a medida socioeducativa é “desproporcional e muito maior do que o necessário”.
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SÉRIE B

ONTEM
Criciúma x Goiás

Juventude x B. de Pelotas
HOJE

17h Ponte Preta x São Bento
19h15 Vila Nova x Paysandu
20h30 Oeste x Figueirense
21h30 S. Corrêa x CSA

SÁBADO
16h30 Avaí x Londrina
16h30 CRB x Boa Esporte
17h Atlético-GO x Fortaleza
19h30 Coritiba x Guarani

34ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Fortaleza 61 33 18 7 8 46 29 17
2º Avaí 55 33 15 10 8 46 28 18
3º CSA 54 33 15 9 9 43 33 10
4º Goiás 53 33 16 5 12 48 45 3
5º Atlético-GO 51 33 14 9 10 48 45 3
6º Vila Nova 51 33 13 12 8 34 26 8
7º Londrina 50 33 14 8 11 39 36 3
8º Ponte Preta 47 33 12 11 10 36 29 7
9º Guarani 46 33 12 10 11 40 36 4
10º Coritiba 46 33 11 13 9 36 35 1
11º Figueirense 44 33 11 11 11 44 43 1
12º São Bento 43 33 10 13 10 32 32 0
13º Oeste 43 33 9 16 8 32 33 -1
14º Criciúma 41 33 10 11 12 34 38 -4
15º B. de Pelotas 37 33 9 10 14 27 34 -7
16º CRB 35 33 8 11 14 24 33 -9
17º Juventude 35 33 7 14 12 26 36 -10
18º Paysandu 33 33 7 12 14 31 43 -12
19º S. Corrêa 32 33 8 8 17 27 40 -13
20º Boa Esporte 29 33 7 8 18 25 44 -19

    SÉRIE B
17h Ponte Preta x São Bento
19h15 Vila Nova x Paysandu
20h30 Oeste x Figueirense
21h30 S. Correa x CSA

   ITALIANO
16h30 Napoli x Empoli

  FRANCÊS
16h45 PSG x Lille

JOGAM HOJE

O fim de semana será de muito
esporte em Cascavel, com a reali-
zação de partidas pelos campeo-
natos municipais de basquete, fut-
sal e futebol. De hoje a domingo
serão 33 partidas em dois ginási-
os e dois campos da cidade.

Os primeiros compromissos do
fim de semana serão para as equi-
pes do Futebol Menores, neste feria-
do de sexta-feira. Para o campo do
São Cristóvão, no Bairro Periollo, es-
tão programados oito jogos, das
8h30 às 18h, com embates pelas
categorias sub-9, sub-11, sub-13,
sub-15 e sub-17. O campo do Jardim
Maria Luiza também terá programa-
ção neste Dia de Finados, com jogos
entre a equipe local, o CSW/AMJML
e o FCC/Cefa pelas categorias sub-
13, sub-15 e sub-17, das 8h às 12h.

Pelo Municipal de Futsal, os jo-
gos serão todos no Ginásio São

Municipais com
 agenda cheia

Cristóvão. Os de sábado serão pe-
las categorias sub-15 e sub-17, das
8h às 17h45. Esta é a última roda-
da da primeira fase, a que definirá
os duelos da fase decisiva. No do-
mingo, a programação está reser-
vada para a categoria adulto do
naipe feminino, das 8h às 12h.

O Municipal de Basquete também
terá jogos neste sábado, mas pela
2ª rodada. As partidas serão no gi-
násio da Unopar, das 13h30 às 21h,
com duas partidas pelo naipe femi-
nino abrindo a programação e as de-
mais pelo naipe masculino.

HANDEBOL
O Ginásio da Neva será palco da
despedida do Cascavel/FAG/O2
Saúde da temporada 2018 da Liga
Nacional de Handebol feminino
neste sábado. A equipe
cascavelense recebe o time de Vila
Velha, do Espírito Santo, pela
última rodada do Zonal Sul-
Sudeste, sem chances de avançar
aos playoffs, mas em busca de
uma vitória para embalar rumo a
fase final do Paranaense, no fim
do mês, em Maringá.

CASCAVEL CR
O técnico Marcelo Caranhato
iniciou ontem os trabalhos à
frente do Cascavel Clube
Recreativo, que em 2019
disputará a elite do Campeonato
Paranaense de Futebol após sete
anos. O treinador observa atletas
para fechar o ciclo de
contratações. O início da pré-
temporada está marcado para o
dia 15, com todos os jogadores
escolhidos para vestir a camisa
tricolor a partir de janeiro.

Com força máxima à disposição do técnico Nei Victor, o Cascavel Futsal recebe o Marreco nesta segunda-
feira para o jogo de ida das quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense, às 19h30, no
Ginásio da Neva. Apenas o ala Kauê, recuperando-se de uma cirurgia no olho, está fora. Já a novidade
pode ser o goleiro Ramón, depois de longo período afastado por lesão. O duelo repete uma das
semifinais de 2017, vencida pelo time beltronense, atual vice-campeão. Nesta segunda-feira, o Cascavel
busca a vitória para ir para o jogo de volta, no Arrudão, no dia 10 (sábado) com a vantagem do empate,
além de estar garantido na disputa por pênaltis caso haja dois vencedores distintos no mata-mata. Para lotar
a Neva, a diretoria cascavelense disponibiliza ingressos antecipados ao preço promocional de R$ 20.

FÁBIO DONEGÁ
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

1. Antonio Barrios E Sonia Regina de Carvalho
2. Gilmar Soares de Lima e Thaylla Thamyrus Bernardes Monteiro
3. Leonardo Turri da Silva e Andressa Camargo Freuehauf
4. Jonas Falcave e Gisele da Rosa Gnoato
5. Eduardo Rodrigues Reichert e Fernanda Silva Tasca
6. Luiz Carlos Mendes dos Santos e Ilana Maria Wilnes
7. Darcy Tonette e Carmem Eliana Alves de Medeiros
8. Joanes Marcos Schimin e Rita Ferreira
9. Gerson Garcia Leal e Janete Bonete
10. Eliel Oliveira e Eni Mateus de Oliveira
11. Valdemar Debastiani e Jeorgina Aparecida Belchior
12. Vagner dos Santos e Zenilda Kriguer Pelicham
13. Antonio Barrios e Sonia Regina de Carvalho
14. Iago Felipe Constantino Loutério e Marizete de Lima Wecker
15. Edson Bernardo dos Santos e Suellen Ghattas
16. Simão Diego Zanchetti da Luz e Vanessa Cristina Taroco
17. Andrevys Gethur Goncalves Pedroso e Josilene Damião da Silva
18. Delair Dalla Santa e Ivete Ribeiro
19. Thiago Jorge Polom e Eula Bonifácio de Souza
20. Joel Lucas da Silva e Cassiane Regina Santos da Silva
21. Lineker Alan Gabriel Nunes e Rosicleia Dalmazo
22. Fabio Rodoy Andreolla e Evelin Stefanie Ferreira
23. Candido Anival França e Solange Espindola
24. Weslei de Oliveira Martins e Carla Raquel Maurer
25. Robson Federle e Geeyzer Iahel Carelli de Oliveira Biguelini
26. Adriano dos Santos Lara e Edina Luiz Matciulevicz Coelho Lima
27. Breno Nicolini e Ketleen Iori de Araujo
28. Jhonyslei Avelino Lima e Maiara Ribeiro
29. Edilso Ferreira do Nascimento e Josiane Bertussi Rocha
30. Joselito César Kern e Silvia Vieria Rodrigues
31. Marcelo Ribeiro dos Santos e Halana Gabriella da Costa
32. Jhonatan Ponciano Gomes e Hellen da Silveira Rosa
33. Deividy Weller Polles e Joyce Gerke dos Santos
34. Alexandre Aparecido dos Santos e Marlene Margarete Saldanha
35. Alvir Luis Froza e Eliane Bonora
36. Fabio Alexsandro Cordeiro e Maristela Gotardo
37. Elibaner Vasconcelos Gonçalves e Elizane Domingues Cienta
38. Noél David da Silva e Abiqueila Cardoso de Freitas
39. Lucas Silva Bandeira e Erica Rosa da Silva Zanini
40. Vinicius Lino de Jesus e Daniela Cristina de Faria
41. Vander Gomess da Silva e Cynara Maran Curioni
42. William Seibel Fernandes e Maria Eduarda Oliveira dos Santos
43. Welison de Araujo Pereira e Jociele Silva dos Santos

Cascavel, 02 de novembro de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

           BRASILEIRÃO
17h Atlético-MG x Grêmio
17h Fluminense x Vasco
19h Palmeiras x Santos

             SÉRIE B
16h30 Avaí x Londrina
16h30 CRB x Boa Esporte
17h Atlético-GO x Fortaleza
19h30 Coritiba x Guarani

                  ESPANHOL
12h15 Real Madrid x Valladolid
16h45 R. Vallecano x Barcelona

               ITALIANO
11h Internazionale x Genoa
14h Fiorentina x Roma
16h30 Juventus x Cagliari

        INGLÊS
9h30 Bournemouth x Man. United
14h30 Arsenal x Liverpool
16h45 Wolverhampton x Tottenham

           ALEMÃO
11h30 B. de Munique x Freiburg
11h30 B. Leverkusen x Hoffenheim
11h30 Wolfsburg x B. Dortmund

               FRANCÊS
13h Lyon x Bordeaux
16h Reims x Mônaco

JOGAM  SÁBADO

 RODADA DECISIVA
NA SÉRIE B

A Série B do Campeonato Brasileiro já
está em contagem regressiva para o fim
e neste fim de semana afunilará ainda

mais, com a 34ª rodada. Depois,
restarão apenas quatro jogos para o fim
da competição. Londrina e Coritiba vão

a campo neste sábado para decisões
contra Avaí e Guarani, respectivamente.
Sétimo colocado com 50 pontos, a três
do G4, o Tubarão visita o vice-líder em
Santa Catarina às 16h, na Ressacada,

em busca da quarta vitória consecutiva
– está invicto há oito jogos e tem a

melhor campanha do returno – e de
olho nos concorrentes diretos pelo

grupo dos quatro primeiros. O quarto
colocado Goiás abriu a rodada na

quinta-feira em Criciúma, enquanto o
quinto colocado Atlético-GO enfrentará

o líder Fortaleza na rodada, e o sexto
colocado Vila Nova terá pela frente um

desesperado, mas vivo, Paysandu.
Já o Coritiba, ainda sonhando com o retorno
à Série A, mas com menos de 1% de chance
segundo o site estatístico “Chance de Gol”,
recebe o Guarani às 19h30 deste sábado,

no encerramento da 34ª rodada.
O Coxa, que não vence há três jogos, mas
por outro lado não perde há seis rodadas,
não conta com o meia Carlos Eduardo e o
atacante Guilherme Paredes, expulsos no

empate com o Paysandu na última
rodada. Coritiba e Guarani apostam todas
as suas fichas neste jogo. Apenas a vitória
interessa a ambos, que estão empatados

com 46 pontos na classificação.
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BRASILEIRÃO
17h Paraná Clube x Vitória
17h América-MG x Cruzeiro
17h Botafogo x Corinthians
17h São Paulo x Flamengo
19h Bahia x Chapecoense
19h Internacional x Atlético-PR

INGLÊS
13h Man. City x Southampton
14h Chelsea x Crystal Palace

ITALIANO
9h30 Lazio x Spal
17h30 Udinese x Milan

JOGAM DOMINGO

SÉRIE A

SÁBADO
17h Atlético-MG x Grêmio
17h Fluminense x Vasco
19h Palmeiras x Santos

DOMINGO
17h Paraná x Vitória
17h América-MG x Cruzeiro
17h Botafogo x Corinthians
17h São Paulo x Flamengo
19h Bahia x Chapecoense
19h Internacional x Atlético-PR

SEGUNDA-FEIRA
20h Sport x Ceará

32ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Palmeiras 63 31 18 9 4 48 20 28
2º Flamengo 59 31 17 8 6 49 23 26
3º Internacional 58 31 16 10 5 42 23 19
4º São Paulo 56 31 15 11 5 41 27 14
5º Grêmio 52 31 14 10 7 41 23 18
6º Atlético-MG 46 31 13 7 11 48 37 11
7º Santos 46 31 12 10 9 38 28 10
8º Atlético-PR 43 31 12 7 12 43 30 13
9º Cruzeiro 43 31 11 10 10 28 28 0
10º Fluminense 40 31 11 7 13 31 38 -7
11º Corinthians 39 31 10 9 12 32 30 2
12º Bahia 37 31 9 10 12 32 36 -4
13º Ceará 37 31 9 10 12 27 32 -5
14º Vasco 35 31 8 11 12 36 43 -7
15º Botafogo 35 31 8 11 12 30 42 -12
16º América-MG 34 31 8 10 13 26 36 -10
17º Chapecoense 34 31 8 10 13 30 45 -15
18º Sport 33 31 9 6 16 31 53 -22
19º Vitória 33 31 9 6 16 30 52 -22
20º Paraná 17 31 3 8 20 13 50 -37

Em situação confortável na lide-
rança do Brasileirão, mas desfalca-
do e abatido pela eliminação den-
tro de casa na Libertadores, o Pal-
meiras junta os cacos para receber
o Santos neste sábado, às 19h, no
Allianz Parque, em clássico pela
32ª rodada da Série A.

Ponteiro com 63 pontos, a qua-
tro do vice-líder Flamengo – sem
chance de deixar a liderança nesta
rodada, portanto – o Verdão sofreu
uma considerável baixa no meio de
semana para enfrentar o Peixe. O

Clássico para manter o foco
atacante Willian, que mais defen-
deu a equipe no ano, sofreu uma
lesão que o deixará longe dos gra-
mados por pelo menos um mês.

Seu habitual substituto no Bra-
sileirão, Hyoran sofreu uma panca-
da durante os treinos e pode ficar
fora. Com isso, Gustavo Scarpa e
Guerra surgem como alternativas
no setor ofensivo, além de Borja,
utilizado por Felipão com a saída
de Willian contra o Boca Juniors.

No Santos, que não perde há
seis rodadas, o que lhe elevou à

sétima posição na classificação e
o permitiu sonhar com o G6, levou
um susto no treino de quinta-feira
ao ver Gabigol e Dodô deixarem o
campo mais cedo após pancadas
na atividade. Os dois, entretanto,
não devem ser desfalques para o
técnico Cuca no clássico.

São Paulo e Flamengo duelam dentro do G4

Ainda em busca de paz no
comando do Corinthians, o
técnico Jair Ventura (foto) se
reencontra com o Botafogo neste
domingo, às 17h, no
Engenhão, em busca de um feito
inédito na equipe paulista:
emplacar duas vitórias
consecutivas. O treinador iniciou
a carreira no clube carioca e teve
grandes momentos no Engenhão.
Será a primeira vez que ele
enfrentará o ex-clube pelo
Corinthians. O jogo sempre terá
sabor especial, ainda mais se o
comandante aliviar a pressão com
uma sequência que ainda não
atingiu. Para isso, Jair Ventura
conta com o retorno de Ralf e
ainda pode ter a volta de Jadson.

Integrantes do G4 do Brasileirão, São

Paulo e Flamengo se enfrentam neste

domingo, às 17h, no Morumbi, pela 32ª

rodada, bastante modificados em

relação ao confronto do primeiro turno

da competição, no Maracanã, na

primeira partida após a Copa do Mundo.

No Tricolor, que venceu aquele jogo por

1 a 0, serão ao menos seis mudanças na

escalação: Bruno Peres, Bruno Alves,

Edimar, Luan, Tréllez e Gonzalo

Carneiro, que não foram titulares na 13ª

rodada devem começar este confronto

entre os 11 iniciais. Coincidentemente, o

Flamengo também pode ter meia dúzia

de alterações em relação ao duelo do

primeiro turno: entrariam César, Pará,

Cuéllar, Willian Arão, Vitinho e Uribe nos

lugares de Diego Alves, Rodinei,

Rômulo, Diego, Marlos Moreno e

Paolo Guerrero. A sete rodadas do fim

do Brasileirão, São Paulo e Flamengo

farão um duelo direto pelas primeiras

posições. O Tricolor ocupa o quarto

lugar com 56 pontos, apenas três a

menos que o Rubro-Negro, segundo

colocado. O Palmeiras lidera a

competição com 63.

CORINTHIANS


