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 O vereador Celso Dal Molin diz que até procurou mas não conseguiu encontrar o dinheiro que a
Sanepar deve repassar para o Fundo Municipal do Meio Ambiente desde 2004, quando assinou

contrato com a Prefeitura de Cascavel. O caso pode virar uma CPI.

Sumiço de dinheiro
pode render uma CPI
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Adelino propõe Complexo de Segurança a Cascavel
 Pág. 12

 Adeus de Cida
A governadora Cida Borghetti inaugurou ontem a UPS Oeste
em tom de despedida. Ela fez um breve balanço e destacou
os avanços especialmente na área de segurança pública nos
sete meses em que está à frente do Estado, e disse que esta

seria sua última visita à região como governadora.
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Confirmada para o Ministério da Agricultura, a
deputada federal Tereza Cristina adianta como será

o perfil da sua pasta. Segundo ela, os produtores
esperam segurança jurídica, defesa da propriedade

e um ministério “mais moderno”, incluindo
aumento no número de acordos comerciais.

 “Acabar com a indústria das
multas, ter normas claras,

ter um ambiente de negócios
mais favorável. É o que o
Brasil precisa para receber

empreendimentos tanto
externos quanto internos.
Licenças serem mais ágeis

não quer dizer perder
segurança. Alguns processos
precisam ser modernizados”.

Opinião
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NOVA

07/11 - 14h02
CRESCENTE

15/11 - 12h54

Sol

Megasena
Concurso: 2095

16 29 35 43 49 56

Dupla sena
Concurso: 1863

02 03 10 16 18 471º sorteio

03 06 18 23 24 362º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1734

01 02 03 06 07 08 10 11
15 16 17 21 22 24 25

Quina
Concurso:  4821

03 04 59 60 77

Timemania
Concurso: 1255

16 22 41 44 61 76 79
TIME DO  CRICIÚMA

Lotomania
Concurso: 1916

03 16 17 26 31 33 36
42 43 52 55 59 61 69

71 75 86 89 94 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05334

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

15.977
66.568
43.669
41.730
30.414

Dia da Sorte
Concurso: 074

06 12 15 17 20 23 29
JUNHOMÊS DA SORTE:

CHEIA

23/11 - 03h41

Nublado

MINGUANTE

29/11 - 22h21

Sol Nublado

Fechar o Ministério do Trabalho é a
cereja do bolo da reforma trabalhista

Antonio Neto é residente da CSB

 A possibilidade de extinção do Ministério do Tra-
balho e Emprego, proposta em estudo pela equi-
pe do próximo governo federal, faz parte do paco-
te de retrocesso imposto nos direitos dos traba-
lhadores que teve início com a reforma trabalhista
do Governo Temer.

Tal agenda é composta pelo fim da classificação
do trabalho análogo à escravidão, a retirada dos di-
reitos previdenciários, o fim da fiscalização de cri-
mes contra as relações do trabalho, a ampliação da
informalidade, a redução e a aniquilação de direitos
e benefícios como o PIS, o fechamento dos sindica-
tos, além da implosão do diálogo, negociação e con-
ciliação no mundo do trabalho.

Acabar com o Ministério do Trabalho e Emprego
não representa apenas o fortalecimento dessa agen-
da, mas simbólica e praticamente a regressão do
País para o início do Século passado, antes do Go-
verno Vargas. Isso é fato e integra, na essência, as
posições externadas pelo novo governo.

Entendemos que esse caminho não é o correto
para promover o desenvolvimento, a geração de
empregos e a distribuição de renda. Defendemos
a promoção do diálogo, a proteção do lado mais
fraco nas relações trabalhistas, a manutenção dos
direitos e, nesse sentido, o fortalecimento do Mi-
nistério do Trabalho para atuar como protagonista
desse processo.

AGÊNCIA BRASIL
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Como já especulado pelos parlamentares e também
apontado em prestações de contas da prefeitura, o ano
promete discussões polêmicas na Câmara, sobretudo quanto
à economia. Já são cogitados projetos de reajustes e
medidas mais pesadas aos contribuintes, incluindo aumento
de impostos. O pulso firme e a articulação entre diferentes
setores fazem de Quintino meio fundamental para a
negociação do Executivo, com conhecimento econômico e
administrativo - evitando contratempos no TCE (Tribunal de
Contas do Estado).

Lago assoreado
As obras de desassoreamento
do Lago Municipal foram mais
uma vez contestadas ontem
pelo vereador Celso Dal Molin
e comunidade. A obra feita
em 2010 custou mais de R$ 6
milhões - conforme
representante da Sanepar. O
vereador entende que o
serviço deveria ser contínuo
pela Sanepar, que não
executou obras nas encostas.
A companhia informou na
audiência que fez as caixas de
contenções atrás do prédio do
Ministério Público Federal: a
população contestou. A
pedido das autoridades, será

Marlise põe dedo na ferida
Inevitável quando se fala em preservação dos mananciais de

abastecimento público tocar no tema: shopping Catuaí, obra

contestada por ambientalistas e também pela ex-chefe do IAP

(Instituto Ambiental do Paraná) Marlise da Cruz. Ontem, em

audiência pública sobre os recursos hídricos, ela lamentou a

decisão tomada na época por antigos gerentes da Sanepar. “Fui

a primeira a receber a licença prévia, a qual deixei na gaveta e

me deparei com a anuência da Sanepar para a obra. A Sanepar

tinha responsabilidade de cuidar dessa grande ‘caixa de água’ que

abastece Cascavel e não teve o devido cuidado. Puxei as orelhas

de quem chefiava a Sanepar em Cascavel na época”. Marlise foi

voto vencido, a obra autorizada, árvores derrubadas, feita

terraplanagem, e até hoje está apenas nas primeiras estruturas.

Não pode ser regra!
O secretário de Finanças, Renato Segalla, confirmou ontem à
coluna que neste ano não haverá Refic (Recuperação Fiscal)
aos contribuintes com dívidas com a prefeitura. Para Segalla,
“Refic não pode virar regra”. Ano passado houve um recorde
de pagamentos.

requerido um levantamento da
situação do Lago e que sejam
explicadas as obras atuais e
os investimentos.

Motivos
Após atuação na Secretaria de
Meio Ambiente, com
implantação da Patrulha
Ambiental, encaminhamentos de
obras como reforma da Ponte
Molhada e finalização do EcoPark
Morumbi, Romulo Quintino (PSL)
retoma o espaço no Legislativo.
Após conhecer o outro lado da
mesa, o parlamentar assumirá
outra missão a convite de
Leonaldo Paranhos (PSC): a
liderança na Câmara.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Sumiço de recurso
pode virar CPI

PROPOSTA VOTADA
Projeto apresentado ontem institui a Política Municipal de

Recursos Hídricos. A ideia é pôr o texto em votação neste

ano e com previsão de verbas para 2019. O texto estabelece

ações do poder público e privilegia o consumo doméstico e

em repartições públicas em caso de desabastecimento e

uma atenção especial ao Lago Municipal: o Executivo deve

instituir avaliação anual de recursos hídricos e constatação

anual de avaliação dos resultados dos progressos e

disponibilidade de água de até 20 anos.

Os levantamentos devem ser apresentados em 22 de março

a Câmara, Ministério Público e universidades.

Trimestralmente deverão ser coletadas amostras de água de

nascentes, rios e do Lago para diagnosticar a presença de

produtos químicos. A cada quatro anos as políticas de

recursos hídricos devem ser revistas em audiência pública.

 O vereador Celso Dal
Molin (PR) apresentou ontem
em audiência pública levan-
tamento feito pelo gabinete
que aponta o sumiço de ver-
bas do Fundo Municipal do
Meio Ambiente. Por mês, 1%
do lucro da Sanepar deveria
estar no caixa - em torno de
R$ 120 mil, quase R$ 1,5
milhão ao ano.

O parlamentar diz que não
há comprovações dos gastos
desde a assinatura de contra-
to em 2004. A companhia te-
ria comprovado os depósitos,
mas o Executivo municipal não
saberia comprovar os gastos.

O caso está propenso a
virar uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito).
“Não sabemos onde foi
parar o dinheiro. Não tem
nota nem prestação de con-
tas”, diz Dal Molin.

O contrato tem validade
até 2024 e, segundo o par-
lamentar, houve aditivos re-
passando obrigações da Sa-
nepar para a administração
pública municipal. Serviços
importantes para preserva-
ção ambiental foram retirados
entre 2004 e 2013. “Casca-
vel perdeu muito: foram reti-

radas responsabilidades da
Sanepar e atribuídas agora
ao Município. O Município re-
cebeu R$ 1 milhão para for-
necer mudas de árvores,
mas a Sanepar deveria ter
plantado 50 mil árvores por
ano às margens dos rios. Em
2013, a Sanepar repassou
R$ 1,05 milhão à prefeitura,
isentando-se das encostas
dos rios. Em relação às fon-
tes de água, as 49 minas de-
veriam ser mantidas pela
companhia, que repassou
R$ 400 mil para deixar a
responsabilidade para a pre-
feitura. No entanto, os ser-
viços não foram feitos en-
quanto a Sanepar estava
como responsável nem de-
pois”, argumenta o vereador.

Ele denuncia ainda que
nove nascentes secaram e
as demais estão em comple-
to abandono. Ao cobrar o
Conselho Municipal de Meio
Ambiente, Dal Molin teve
como resposta que de 2013
a julho de 2017 o órgão não
participou de deliberações de
recursos relativos ao contra-
to com a Sanepar.
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Incentivos garantem
mais 80 empregos

 Cidade que ocupa a 23ª
posição no ranking nacional e
em terceiro no Estado entre
as cem melhores do Brasil
para fazer negócios, Cascavel
incentiva o desenvolvimento
econômico e a geração de
emprego e renda oferecendo
oportunidades como a possi-
bilidade de isenção de impos-
tos por meio do Prodec.

Em clima de comemoração
dos 67 anos do Município, on-
tem (8) mais 15 empresários
receberam o certificado de isen-
ção de taxas e de impostos. No
mesmo ato, outras quatro em-
presas que estão em fase de
expansão na cidade assinaram
os termos de alienação de áre-
as no Núcleo Industrial Allan
Charles Padovani, fruto de re-
cente licitação de áreas rema-
nescentes. Todas de Cascavel
e ligadas a áreas da recicla-
gem de vidro, engenharia, tec-
nologia e calçados, juntas, es-
sas quatro empresas devem
gerar pelo menos 80 novos
empregos no Município.

“Juntos vamos transformar

nossa cidade”, comemorou o
prefeito Leonaldo Paranhos,
enfatizando que merecem a ce-
lebração os avanços que o Mu-
nicípio vem agregando ao lon-
go dos últimos meses.

A atual administração avan-
çou de forma significativa no que
tange à economia nas compras
públicas, por exemplo, fator que
possibilita melhor investir os re-
cursos arrecadados. “Passa-
mos de uma economia média
de 10,22% para 32,44% nas
nossas licitações, o que repre-
senta pelo menos R$ 100 mi-
lhões no ano, o que nos dá con-
dições de investir muito mais”,
comparou Paranhos.

Prodec beneficia 60 empresas/ano
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto

Soares de Andrade, anualmente são beneficiadas cerca de 60 empresas por
meio do Prodec. Somente em 2017, o Município isentou R$ 1,2 milhão em

taxas e impostos a empresas que atenderam aos critérios do Prodec; a
expectativa é de superar esse montante este ano. Para ser beneficiado pelo

programa implantado em 2010 por meio da Lei 5.422/2010, é necessário
ser indústria ou estar localizado nos núcleos industriais do Município e

atender a todos os critérios previstos na lei. O objetivo é a isenção de vários
tributos pelo prazo de até dez anos, como IPTU, Alvará, Licença Sanitária,

entre outros, fomentem o desenvolvimento socioeconômico.

 SECOM

PREFEITO Paranhos: “Juntos vamos

transformar nossa cidade”

Faltam três semanas para o 1º
Conecta Cities de Cascavel, evento
realizado pela Fundetec com o
objetivo promover conhecimento
acerca do desenvolvimento
sustentável, pautado nas novas
demandas das cidades, levando em
conta os cinco eixos estratégicos de
desenvolvimento: Prosperidade,
Paz, Planeta, Pessoas e Parcerias.
Agendado para o dia 29 de
novembro, o evento integra o
calendário comemorativo aos 67
anos desta cidade inteligente e

sustentável que é a agora batizada
de Capital da Produção.
O Conecta Cities abrange todos os
públicos capazes de promover a
inovação e o desenvolvimento
sustentável no Município. Isso
quer dizer que está aberto à
participação de governantes,
empresários estudantes
universitários, empreendedores,
professores e pesquisadores da
comunidade em geral. O evento
será composto de oficinas,
workshops e palestras que

abranjam assuntos na área de
inovação e da sustentabilidade.
Ação de colaboradores da Fundetec,
o evento será realizado no Teatro
Municipal Sefrin Filho e conta com
apoio da coordenadora do CPCE, da
área de responsabilidade social da
Unimed Cascavel e de instituições
parceiras em caráter
de voluntariado.
Inscrições e outras informações
podem ser obtidas no endereço
conectacities.com.br e pelo telefone
(45) 3218-1220.

 Cidade inteligente: 1º Conecta Cities
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A par tir de janeiro de 2019
Cascavel começa a ser referên-
cia regional em mais uma área.
Ela passa a contar com um CAS
(Centro de Apoio ao Surdo e
aos Profissionais da Educação
de Surdos). O Centro vai funci-
onar no Colégio Estadual Itagi-
ba For tunato, no Bairro Brasí-
lia, e será voltado à capacita-
ção de profissionais que traba-
lham com a educação de defi-
cientes auditivos, como tradu-
tores e intérpretes de Libras
(Língua Brasileira de Sinais) e
professores surdos e ouvintes.

“Os cursos ofer tados no cen-
tro serão direcionados aos pro-
fissionais da rede estadual,
mas qualquer profissional ou
pessoa que tenha formação em
libras pode ter acesso tam-
bém. O centro vai capacitar e
cer tificar esses profissionais”,
explica a coordenadora do cen-
tro de Educação Especial e In-
clusão do NRE (Núcleo Regio-
nal de Educação) de Cascavel,
Maria Regina Tomadon.

O CAS será referência tam-

Cascavel terá Centro
de Apoio ao Surdo

bém para os Núcleos Regionais
de Assis Chateaubriand, Casca-
vel, Foz do Iguaçu e Toledo que
atendem juntos 2.731 pessoas.
“O centro trará muitos benefíci-
os para a comunidade, já que os
profissionais terão todo apoio
que precisarem e assim farão
um trabalho melhor em sala de
aula. Além disso, a implantação
do Centro aqui vai fazer com que
muitos mais intérpretes profis-
sionais sejam cer tificados, o
que até agora exigia que os in-
teressados fossem aos centros
de Curitiba ou Guarapuava, o
que era caro e complicado tam-
bém”, acrescenta Maria.

Ainda segundo o NRE, a equi-
pe que vai atuar no CAS será for-
mada por profissionais que já
atuam na rede estadual. Os no-
mes ainda não foram definidos,
mas serão necessários uma co-
ordenadora, que precisa ser con-
cursada, dois professores sur-
dos e dois intérpretes, esses
podem ser profissionais contra-
tatos pelo sistema PSS (Proces-
so Seletivo Simplificado).

A notícia da implantação do CAS em

Cascavel é comemorada em dose

dupla pela professora Clescir

Gonzatto, que, além de atuar como

intérprete em dois colégios da rede

estadual, tem um filho deficiente

auditivo. “Eu falo a língua de sinais

desde quando meu filho Andryon era

pequeno. Mas há três anos consegui a

certificação e agora atuo como

intérprete. Ter o CAS aqui perto vai

trazer muitos benefícios para nós,

profissionais, que vamos ter acesso a

capacitação e melhorar nosso

trabalho. Mas quem vai ganhar

mesmo são os alunos, assim como

meu filho, que frequenta o ensino

fundamental. Os pais dos alunos

também vão aproveitar essa melhoria

havendo uma comunicação mais

direta entre professor e aluno”,

comemora Clescir.

Ela cita ainda que, com o Centro mais

perto, o número de intérpretes com

certificação e aptos para atuar deve

aumentar de forma considerável no

Município e em toda a região.

Mãe/professora

comemora

ANDRYON tem 13 anos e deve ser beneficiado

com a capacitação dos intérpretes

Resgate ao esporte
GRAVELogo ao lado da obra do Cras (Centro de Referência em Assistência

Social) na Rua Paul Richard, no Bairro Interlagos, em Cascavel, haverá
uma quadra esportiva de grama sintética. No terreno já existe uma
quadra simples e duas traves, e até um sofá velho que denota o
abandono. Para que o espaço seja atrativo para a prática esportiva, o
Município deu os primeiros passos de futuros investimentos. Hoje (9)
ocorre a licitação com valor máximo de R$ 323.568,32 para essas
obras. A vencedora terá dois meses para a execução do projeto.

 Reportagem: Cláudia Neis
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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, 09 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Albertino Pereira Gomes e Inelsa Santos Monte Negro

2- Jose Carlos Soares de Miranda Vasconcelos e Tatiane Oliveira de Lima

3- João Marcos Pereira Brandão da Silva e Keila Lima dos Santos

4- Teles Santiago Ambrosio e Marcia Dolla

5- Jefferson Henrique Jacinto dos Santos e Danielle Valenga

6- Marcos Filemon Ribeiro e Maiara Neves

7- Fabio Bulin e Mariceli Morais de Lima

8- Nelson Pereira e Terezinha Soares

9- Olivir Bueno Apolidoro Junior e Alessandra Teresa Medeiros Nascimento

10- Eder José Leão Pereira e Eliane Gonçalves Machado

11- Hugo Raboni Marques e Kauana Samara de Oliveira

12- Add da Costa e Marilene de Araujo

13- Gustavo da Silva e Vanessa Bonfim Fernandes

14- Phellipe Pereira de Moraes e Eduarda Soares Marques

15- Gabriel Henrique Vaz e Vanessa Perachi

 Dos 41 novos ônibus que vão in-
tegrar a frota do transporte público
de Cascavel, 28 já foram entregues
às empresas: 16 na Pioneira e 12
na Viação Capital. E hoje começa a
instalação dos sensores nos ônibus
que permitirão a abertura dos semá-
foros para garantir a agilidade pro-
posta nos corredores exclusivos.

Técnicos da Datapron - empre-
sa dona do sistema inteligente -
já estão na cidade e ontem se reu-
niram com as empresas e o pre-
sidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e

Novos ônibus serão
“testados” na Brasil

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Aílton Santos

É SÓ PEGAR!
O supervisor de transporte da Viação

Capital do Oeste, Vitor Cararo, disse

que as empresas só estão esperando a

Cettrans e a Datapron instalarem os

equipamentos e que os veículos

estão à disposição para os testes.

“Assim que estiver tudo certo,

podem pegar e levar os ônibus para

a rua. Nós respeitamos o que vem

da companhia”.

Parte do sistema inteligente dos

semáforos já está pronta para uso

nas Avenidas Brasil, Barão do Rio

Branco e Tancredo Neves. “O

sistema funciona para os ônibus não

pararem nos semáforos. Assim que

ele se aproxima do cruzamento, os

dispositivos do ônibus e do semáforo

se comunicam e, se o sinal estiver

verde, o tempo será prolongado, e,

se estiver vermelho, será acelerada

a mudança para verde”, detalha o

engenheiro da Cettrans, Juliano

Denardin. Os sensores serão

instalados em 30 ônibus, todos que

vão operar nos corredores

exclusivos. A promessa é redução de

30% do tempo nas viagens.

Trânsito), Alsir Pelissaro.
“A empresa começa a instalar já

[os sensores]. Creio que até o dia 22,
23, nós já consigamos fazer os pri-
meiros testes operacionais. Um cro-
nograma bem certinho será feito nos
próximos dias”, adianta Pelissaro.

Os testes a que ele se refere
é pôr os ônibus a rodar nos corre-
dores das Avenidas Brasil e Ba-
rão do Rio Branco: “Vamos testar
todos os semáforos”, explica, em
alusão aos sensores.

Nessa fase não serão levados
passageiros. “Precisamos testar

tudo, porque quando funcionar para
valer nada poderá dar errado”, com-
plementa o presidente.

Pelissaro diz ainda que a instala-
ção é gradativa. Os testes serão fei-
tos pelos motoristas que já atuam no
sistema, acompanhados da Cettrans.

INSTALAÇÃO de sensores nos novos ônibus começa hoje
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Felicidades!

VERA E GRASI

Sirlene e Rogerio, com a filha Eduarda
à espera de Valentina

Felicidade é o fruto do
crescimento interior.

Provérbio Budista

Sérgio Luiz Santos, Mayara
Damos de Mello, Soraia
Maria Deconto, Solange

Fabrício Maia,
Paulo Ricardo Rosa,
Mirlian Pahl, Cristina

Araújo e Lunna Pains.

Pizza beneficente
A Associação do Novo

Basquete Feminino de
Cascavel promove o Dia da
Pizza. O ingresso é R$ 25.

As pizzas devem ser
retiradas dia 24 de

novembro, das 13h30 às
17h, na Rua Visconde de

Guarapuava, 2.645, Centro.
Bruna Longo, Rainha

Expovel 2018, é a Capa
da Revista Viver
desta semana

SERGIO MACACCARI

 Agenda cultural
Domingo tem manhã de

autógrafos do livro Uma
Conversa com Ela, Minha

Filha, de Eva Terres,
integrante do Projeto

Livri-Nos!, das 10h às 12h.
A Feira do Teatro é

realizada todos os domingos,
no estacionamento do Teatro

Municipal, das 8h às 13h.

oOo
Às 20h tem Concerto de
Aniversário no Teatro

Municipal Sefrin Filho para
comemorar os  67
anos de Cascavel.

A entrada é um quilo
de alimento

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

GLOBO  �   ESPELHO DA VIDA

 � REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Rafael e Vinícius sofrem com a de-

cisão de Talíssia, mas apoiam a meni-
na. Talíssia afirma a Simone que con-
seguirá trabalhar para manter Valenti-
na, e que voltará a estudar. Hugo, João
Pedro e Gui limpam a pichação que fi-
zeram. Talíssia começa em seu novo
emprego, e Jade, Úrsula, Santiago e
Kavaco apoiam a amiga. Marcelo diz a
Gabriela que Tânia fez uma acusação
contra ela para o Conselho do colégio.

O TEMPO NÃO PARA
Emílio afirma a Marocas que ela

salvou sua vida porque o ama. Samuca
apresenta Dom Sabino como vice-pre-
sidente da SamVita. Emílio se surpre-
ende quando Marocas lhe informa que
seus pais são os novos acionistas da
SamVita. Elmo desconfia das atitudes
de Betina. Carmen sugere que Dom
Sabino aja com cautela contra Emílio.
Betina manda Igor investigar o exame
de DNA do filho de Waleska. Marocas

Margot ouve Vicente tocar violão e
encontra a ficha de um livro de Danilo e
Hildegard. Alain se irrita ao sentir o perfu-
me de Isabel em seu travesseiro. Lenita se
enfurece ao descobrir sobre o namoro de
Marcelo e Isabel. Américo vê onde Gentil
guarda seu dinheiro. Cris volta do passado
e se culpa por ter deixado Piedade aflita
com seus comentários. Isabel manda
objeto de Alain para o laboratório especi-
alizado em exames de DNA. Margot
mostra para Cris a ficha do livro antigo que
encontrou. Alain e sua equipe se surpreen-
dem com o que Isabel escreve no jornal
sobre o filme. Marcelo conta sobre a
discussão com Alain, e Isabel fica satisfei-
ta.  Lenita tira satisfações com Marcelo.

afirma a Dom Sabino que não pode des-
fazer o compromisso com Emílio. Beti-
na procura Emílio para ajudá-la a reatar
com Samuca.

TERESA
Esperança se surpreende quando

Ramon diz que foi deixar uma caixa
de vinho para a esposa de Rubens.
Mariano diz a Teresa que Tito está en-
volvido com drogas e quer dar traba-
lho a Jonhy.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Waldisney encontra com seus ca-

pangas. Mirela avisa para Jeferson e
Vinícius que está cansada de trabalhar.
Para chamar a atenção de Raquel, Gui-
lherme vai cantar na padaria. Durval
chama Raquel para ir falar com Guilher-
me. Poliana fala para Nanci que Luísa
ficou brava por ela não ter contado que
João apareceu. Raquel conversa com
Guilherme e conta que esteve na casa
dele e foi humilhada por Roger. Poliana

pede desculpa a Luísa por não ter avisa-
do que João esteve na sua casa. Nanci
pede para Luísa preparar uma festa para
comemorar o aniversário de Poliana. Ciro
dá bronca em Jeferson por ter pichado o
carro de Débora. Waldisney aborda Je-
ferson na rua e revela que ele é o Rato.
Guilherme tira satisfação com Roger por
ele ter humilhado Raquel e o menino é
expulso de casa. Waldisney ameaça a
família de Jeferson caso ele não faça
um serviço sujo para ele.

JESUS
Possuída, Maria Madalena tenta ata-

car Petronius. Shabaka e Susana la-
mentam o sofrimento de Tiago Justo.
Madalena recupera a consciência e
implora pra Petronius prendê-la. Caifás
e Anás descobrem que João Batista foi
assassinado. Uma mulher agradece a
Jesus por ter curado seu bebê. Miriam
e Maria são avisadas sobre a morte de
Batista. Joana e Chuza retornam ao
palácio de Pilatos.

 � SBT

 � RECORD

Cris discute com Alain depois de saber
por Isabel de seu namoro com Marcelo



VARIEDADES 11CASCAVEL, 09 DE NOVEMBRO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Desapego e destruição de situações
obsoletas e acomodadas em sua vida,
ariano. Momento muito importante para
as questões de intimidade, sexualida-
de e negócios.

To
ur

o Enfrentamento do que anteriormente
era inconsciente e reprimido nas rela-
ções. Relacionamentos em que não
há um profundo vínculo emocional ten-
dem a ser finalizados.

G
êm

os

Perceba o que necessita de melhori-
as, de ajustes, de aprimoramento e de
cura. Encare os seus fantasmas inter-
nos, que representam o que você não
aceita em si.

C
ân

ce
r O poder de um sentimento ou de um

relacionamento tende a transformar os
cancerianos. A vida que você leva afe-
tivamente e nas relações é um retrato
da sua essência?

Le
ão

Autoconhecimento necessário para li-
dar com feridas emocionais do passa-
do. Momento que estimula o enfrenta-
mento do que anteriormente esteve re-
primido, leonino.

V
ir

ge
m Lidar positivamente com os seus sen-

timentos é o que se pode chamar de
inteligência emocional. O momento é
rico para compartilhar mais profunda-
mente o que você pensa.

Li
br

a

Redescoberta do que é essencial.
Ganhos associados ao desapego, li-
briano. A aceitação do que não pode
ser controlado, mas que lhe transfor-
ma emocionalmente, é fundamental.

E
sc

or
pi

ão Esteja ciente de suas responsabili-
dades emocionais e espirituais, es-
corpiano. Não se aferre a velhos
conceitos e padrões. Tudo está se
transformando.

S
ag

it
ár

io Valorize o que está acontecendo sub-
jetivamente e nos bastidores, sagitari-
ano. Observe os ensinamentos do
Universo, as bênçãos que estão sen-
do derramadas e os desafios.

C
ap

ric
ór

ni
o Reconheça a força que tem de trans-

formar positivamente as situações.
Embora não controle tudo, ou não com-
preenda racionalmente algumas ques-
tões, há muito a ser feito.

A
qu

ár
io O desconhecido se apresenta e é pre-

ciso mergulhar nele para extrair te-
souros. De nada adianta continuar
repetindo velhas pautas de comporta-
mento emocional.

 P
ei

xe
s Evolução espiritual é o mais impor-

tante propósito do atual momento,
pisciano. Conhecimentos, viagens,
fé. O Universo fala com você por
vários meios.
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Cascavel poderá ter
complexo de segurança

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Uma proposta do deputado es-
tadual Adelino Ribeiro e que já tem
o apoio do prefeito Leonaldo Para-
nhos, poderá garantir um comple-
xo de segurança em Cascavel. “A
ideia é unir no mesmo espaço Guar-
da Municipal, Corpo de Bombeiros
e quem sabe até uma unidade do
Pelotão de Choque. Seria nas pro-
ximidades do Conjunto Riviera, re-
gião norte, para que haja facilida-
de para atendimento a acidentes e
também mais segurança para a re-
gião”, disse Adelino durante a inau-
guração oficial da UPS Oeste, na
tarde de ontem.

O deputado pretende viabilizar
com a prefeitura o terreno para que
o complexo funcione.

Na mesma solenidade, o prefei-
to Paranhos sinalizou de forma po-
sitiva a liberação da área para o com-
plexo: “Também vamos tratar com a
governadora Cida Borghetti sobre os
recursos para isso. É um sonho”.

NOVA UPS
A governadora Cida Borghetti, a comandante da PM (Polícia Militar) do
Paraná, coronel Audilene da Rocha, o deputado estadual Adelino Ribeiro, o
prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e outras autoridades, além de
policiais militares e população, participaram ontem da inauguração da
terceira UPS de Cascavel, que fica no Bairro Santa Cruz. As outras duas ficam
nas regiões norte e sul.
“É uma região populosa, de aproximadamente 35 mil habitantes. Atendemos
um compromisso nosso feito em maio, logo que assumimos o governo, uma
demanda antiga da população, que contou com o apoio do vereador Alécio
Espínola, que é da comunidade, e do deputado Adelino Ribeiro, que brigou
para que isso se realizasse”, disse a governadora.
A nova UPS tem 17 policiais militares que moram nas proximidades. São duas
viaturas mais apoio de outras unidades e da Cavalaria do 6º BPM (Batalhão de
Polícia Militar) para atender cinco bairros da região oeste.
Os militares atuam na estrutura desde o dia 17 do mês passado. “Fizemos um
remanejamento de policiais militares para compor o efetivo da UPS Oeste sem
prejudicar outros setores da polícia e conseguir atender a demanda”, afirmou
a coronel Audilene.

 Unidade foi inaugurada
ontem pela governadora

Cida BorghettiAprovação da
comunidade

De acordo com a PM, houve uma sensível
queda no número de crimes patrimoniais
em poucos dias de atuação dos militares
na UPS Oeste. Mas quem gostou mesmo

foi a população, que já percebeu a
melhora. “A partir do momento em que

os policiais começaram a ronda direto
acabou a bagunça na rua, som alto. Sem

contar que a gente não podia sair e
deixar a casa sozinha porque tinha muito

assalto. Agora já está bem mais
tranquilo”, diz Silvino Alci, que mora há 11

anos no bairro.
Sérgio Lazarin mora em frente à UPS e

ajudou na luta pela instalação: “Já
posso dizer que melhorou muito. A

gente não vê mais traficante na porta
de casa como antes. Agora as viaturas

passam direto, ficou muito bom”.

ESTRUTURA
A estrutura da UPS fica no antigo

salão comunitário do Bairro Santa
Cruz, que foi reformado com apoio

da comunidade. Foram cerca de
R$ 130 mil investidos na reforma
executada por trabalhadores da

Cohavel (Companhia de Habitação
de Cascavel). A instalação conta

com salas de reuniões, banheiros,
dormitórios e escritórios.
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 A Polícia Rodoviária Federal de
Cascavel apreendeu 885 quilos de
maconha na manhã de ontem na
BR-467, em Sede Alvorada, distrito
de Cascavel.

Os policiais faziam policiamen-
to de rotina quando suspeitaram de
uma camionete Fiat Toro com pla-
cas de Cascavel. Houve persegui-
ção e o condutor do veículo fugiu
enquanto um outro carro tentava
atrapalhar a ação da polícia, jogan-
do o carro para cima da viatura.

A polícia atirou duas vezes na
traseira da camionete, que entrou
em uma estrada rural. Depois de
20 quilômetros, o condutor aban-
donou o carro em meio a uma la-
voura e fugiu.

Maconha apreendida
após perseguição

O veículo possui registro de rou-
bo no mês do outubro na cidade de
Gravataí (RS). O outro carro que ba-
teu na viatura não foi encontrado.

PC identifica
autores de crimes
A Polícia Civil de Cascavel tem a

identificação dos autores do

homicídio de Wilson Paulo Silveira

Alves, morto e encontrado queimado

dentro de um carro no dia 18 de
agosto.  A polícia não disse qual a

motivação do crime, apenas que

ainda falta pedido de prisão para um

dos suspeitos, os demais já estariam

presos. O nome deles não foi

revelado. Wilson foi encontrado com
mãos e pés amarrados no porta-

malas de um Gol consumido pelas

chamas às margens da BR-277 em

Céu Azul. Ele teria sido morto em

Santa Tereza do Oeste.

Ontem o exame de DNA chegou ao
IML (Instituto Médico Legal) de

Cascavel e confirmou a identidade de

Wilson. Ele era natural de Quedas do

Iguaçu e morava no Assentamento

Ireno Alves, em Rio Bonito do Iguaçu.

Agora o IML (Instituto Médico Legal)
vai liberar o corpo para familiares.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

DROGA foi encontrada dentro de camionete pela

polícia

 Reportagem: Tatiane Bertolino
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            SÉRIE B
19h15 Vila Nova-GO x Figueirense
20h30 Juventude x Ponte Preta
20h30 Boa Esporte Clube x Brasil de Pelotas
21h30 Coritiba x Goiás

              ESPANHOL
18h Levante x  Real Sociedad

          ALEMÃO
17h30 Hannover 96 x Wolfsburg

              ITALIANO
I7h30 Frosinone x Fiorentina

                FRANCÊS
17h45 Lille x Strasbourg

JOGAM HOJE

SÉRIE B

SEX (9)
19h15 Vila Nova x Figueirense
20h30 Juventude x Ponte Preta
20h30 Boa Esporte x Brasil de Pelotas
21h30 Coritiba x Goiás

SÁB (10)
17h Oeste x Londrina
17h Criciúma x CRB
17h CSA x Atlético
17h30 Avaí x Fortaleza
19h30 Sampaio Corrêa x São Bento
21h Guarani x Paysandu

36ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 65 35 19 8 8 49 31 18
2º CSA 58 35 16 10 9 47 36 11
3º Goiás 57 35 17 6 12 51 47 4
4º Avaí 57 35 15 12 8 49 31 18
5º Londrina 54 35 15 9 11 44 39 5
6º Ponte Preta 53 35 14 11 10 39 30 9
7º Altético-GO 52 35 14 10 11 51 49 2
8º Vila Nova 52 35 13 13 9 34 31 3
9º Guarani 50 35 13 11 11 42 36 6
10º São Bento 46 35 11 13 11 38 36 2
11º Figueirense 46 35 11 13 11 44 43 1
12º Coritiba 46 35 11 13 11 38 42 -4
13º Oeste 44 35 9 17 9 35 37 -2
14º Brasil de Pelotas 43 35 11 10 14 33 34 -1
15º Criciúma 42 35 10 12 13 38 44 -6
16º CRB 41 35 10 11 14 28 34 -6
17º Payasandu 37 35 8 13 14 35 46 -11
18º Juventude 35 35 7 14 14 26 39 -13
19º Sampoia Corrêa 32 35 8 8 19 29 44 -15
20º Boa Esporte 29 35 7 8 20 26 47 -21

A 32ª edição da Cascavel de
Ouro será realizada no dia 18 de no-
vembro no Autódromo Internacional
Zilmar Beux, em Cascavel. A prova
de longa duração mais tradicional
do Paraná já tem 58 inscritos. Os
cinco primeiros colocados na corri-
da serão premiados com R$ 100
mil, R$ 20 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil
e R$ 5 mil, respectivamente, além
de R$ 5 mil pela pole position.

O troféu Cascavel de Ouro tam-
bém representa uma novidade. Man-
tendo a tradição de destacar uma
serpente confeccionada em ouro
puro, a peça deste ano traz um for-
mato inédito e será apresentada no

Troféus de Ouro

JOGO DE VOLTA
O jogo de volta da semifinal da Série Outro de Futsal entre Cascavel e
Marreco será no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, neste sábado
(10), às 20h30. O Marreco joga por um empate. O Cascavel precisa
vencer para tentar a decisão nos pênaltis. O placar final do primeiro foi
Cascavel 3 x 5 Marreco.

VALENDO CINTURÃO
O 3º Circuito Cascavel Thai Force terá a final no Ginásio do Clube de Subtentes e
Sargentos na Rua Bom Jesus, 920, neste sábado, a partir das 19h.
O Circuito é realizado em três edições: duas classificatórias e uma final em que os
vencedores das edições classificatórias se enfrentam na disputa pelo cinturão linear do
evento 2018.  As lutas reúnem 42 atletas e 12 equipes. O evento que promete grandes
combates segue as regras de origem da arte marcial.
Os ingressos são vendidos ao custo de R$ 20. Mais informações: (45) 3038-8890.

hall da Prefeitura de Cascavel nes-
ta sexta-feira (9) às 9h30.

Desenvolvidos pelo promotor do
evento, Edson Massaro, os troféus
reservados aos dez primeiros colo-
cados na corrida fazem alusão a um
dos principais monumentos da ci-
dade de Cascavel.

“Este ano escolhemos a Cate-
dral Nossa Senhora Aparecida”,
destaca o promotor do evento. “De-
senhei, coordenei e acompanhei
todos os processos de produção
das peças. É um troféu que, além
da conquista que ele representa,
ficará belíssimo na galeria de qual-
quer piloto”, completa Massaro.

VICE-CAMPEÃ
NACIONAL

A equipe de Marechal Cândido Rondon
participou da 18ª Taça Paraná de Voleibol,

maior competição da base do Vôlei Sul-
Americano, e conquistou o vice-

campeonato. A equipe do oeste foi
superada na final por Brusque por três sets
a um (25/19, 21/25, 23/25 e 23/25). Entre as

atletas está Alexia Cocco, que iniciou a
trajetória do Voleibol em Cascavel e tem se

destacado em quadra

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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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:

01- GIOVANI FABRICIO BRUSTOLIN E MARIANA SIMONATTO LOCATELLI
02- LINDOMAR GRASKI SENDERSKI E JESSICA GOMES DA SILVA
03- VALDECIR DONOZETI DA SILVA E SIMONE DAROS
04- VALFRIDO DE JESUS DE LIMA E MARIA GERALDA FERNANDES DA SILVA
05- ARI ROCHA DE LIMA JÚNIOR E REBECA BRANCO DOS SANTOS
06- DECIO HENNING FILHO E SHEILA DE FATIMA ANTUNES
07- WELINGTON AUGUSTO VANISKI E MARILÚCIA BRUM BARBOSA
08- ANSÚ INJAI E VANÚZIA RODRIGUES DA SILVA
09- FELIPE ADADA E ALINE ZANCAN
10- DARLAN JOSÉ FOLLE DE VARGAS E JANICE TEREZINHA ALVES
11- DEYVIS HENRIQUE DE OLIVEIRA KLEY E ISABELA APARECIDA PEREIRA
12- FAGNER IZAIAS RODRIGUES E ELIANE BUENO
13- HENRIQUE PADILHA DE SOUZA COELHO E FERNANDA RAFAELA DE ANDRADE
14- GERSON LUIZ LECHIV E CLEONICE DEBIAZI
15- JONATHAN RENAN ZANCHIN E LUANA LOUISE GOULART
16- LUIZ HENRIQUE TOIGO DE OLIVEIRA E MAYULI PIASSON RODRIGUES
17- MIKÉIAS COELHO DA SILVA NUNES E ALINE MARIELE DA SILVA
18- JESSÉ NASCIMENTO E JOYCE MARCELINO DA SILVA
19- LUCAS PAULO MAIHACH E ISABELLA NAYARA BROCHI DOS SANTOS
20- ADEMAR DOS SANTOS E GECELIA DE LIMA
21- CLEITON HENRIQUE BERGENTAL E RAQUEL MARIA MONBACK
22- LUIZ MORAIS E MICHELLE MICHAELSEN
23- GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA E ANA PAULA MORONA
24- ALEIXO FIRMINO BEBBER JÚNIOR E VANESSA RODRIGUES ROSA
25- JOÃO CARLOS NARDI JUNIOR E LÍDIA PAULA CARNEVALE DA SILVA
26- WAGNER FERNANDO DE JESUS E RENATA PRESTES FAGUNDES
27- RICARDO ROMAN DE LIMA E LIANA GUARNIERI DE ARAUJO
28- ELIEL FRANCO DO VALE E LAVIGNIA HELENA MUNIS DE SOUZA
29- JOEL RODRIGUES E CÉLIA RAIMUNDO
30- BRUNO FELIPE CAMPOS CORREIA CARVALHO E THAIS ANDRIELLE RABELO DE CARVALHO
31- JULIANO FAÉ ZDEBSKI E JULIANA APARECIDA DA SILVA LIMA
32- EDUARDO MATEUS ZANINI E LOHANA FOGAÇA DE ALMEIDA
33- FELIPE SCHMITT BERGAMO E RAFAELA TALITA ECKSTEIN
34- ISAUL DOURADO CAMARGO E VERENA ZANATA CAMARA
35- VALDAIR BRUGER E MARTA ALVES
36- LEANDRO FERDINANDE E KELLY REGINA MORETTI DA COSTA
37- VAGNER CELSO DA SILVA E MARINETE NUNES
38- DANIEL LUÍS DE MORAIS E ALINY SANTOS DO NASCIMENTO
39- ALEXSSANDRO VALOTTI ROCHA E LAINE HYRYCENA CAVALHEIRO
40- ALISON NILTON TITON MARTINS E KARINA CAPELA DE MORAIS
41- JULIO CEZAR VIEIRA E VANESSA FIGUEIRA
42- ALAN PATRICK ANTUNES E FERNANDA CONORATTO PÊGO
43- KLEBER KAILER MACHADO E ANA CAROLINE LEMES DINIZ
44- CAIO FREIRE MOLINARI E PAULA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA
45- JOSÉ APARECIDO DA SILVA E NOEMI LUCCAS
46- LUCAS AUGUSTO KOLB GONÇALVES E CAMILA FERNANDA CORREA
47- MARCIO HENRIQUE GOMES DA SILVA E ROSANGELA DA SILVA DIAS
48- VALÉRIA DE FÁTIMA GONÇALVES E THAÍS DAVYLLIN GIORDANI
49- ADRIANO FELIZARDO DE LIMA E ANDRESSA MEDEIROS
50- JONATHAN ROTTER BEARZI E BÁRBARA FERNANDA FREY NOVOSSATTI
51- RAFAEL PERUCIA DE ALENCAR ALVES E ANGELITA BESSA SILVERIO
52- SIDINEI RIBEIRO DE ALMEIDA E CRISTIANE CAMARGO GOULART
53- MATHEUS GEAZI PINHEIRO E ALINE MARTINS
54- RENATO LUIZ DEMETRIO E JANAÍNA CAMERA
55- GENIVALDO XAVIER BARBOSA E LIDIANE JÉSSICA MARIANO
56- JOSE SIMMER E IRACEMA MARIA RECH
57- CLAUDEMIR UEDERSON DARME E EVANI RODRIGUES COSTA
58- EDSON NICOLAU E MARIA TRINDADE DE JESUS FILHA
59- RAFAEL KANIGOSKI E LARYSSA CAROLINE PLUCINSKI MÜLLER
60- MARCELO ALVIS DOS SANTOS E SILVANA CARDOSO
61- EDSON JOSÉ ALMEIDA E CRISTIANE GISELE MARIA ROZENTALSKI GONÇALVES

Cascavel, 09 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

SÉRIE B PODE
DEFINIR
CAMPEÃO
A 36ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro contará com dez
partidas nesta sexta-feira e no sábado.
Líder da tabela com 65 pontos, o
Fortaleza depende apenas de si para ser
campeão brasileiro e neste fim de semana
encara o Avaí fora de casa. O jogo será
na Ressacada às 17h30 de sábado
(10).  Se vencer, o Fortaleza garante o
título da Série B de 2018 por
antecipação.
Com um empate, o Leão ficaria na
dependência dos resultados de Goiás e
CSA, que jogam sexta e sábado,
respectivamente.

NOVIDADE NO
PALMEIRAS
Luiz Felipe Scolari ainda segue com
dúvidas para escalar o Palmeiras no duelo
contra o Atlético-MG, neste domingo
(11), em Belo Horizonte, às 17h.
Marcos Rocha treinou normalmente com o
elenco na quinta-feira (8), mas novamente
o camisa 2 utilizou uma bandagem na
panturrilha direita.
Apesar disso, a tendência é de que ele
seja o titular do Palestra diante do
Atlético-MG, com Jean voltando ao
banco de reservas.
Marcos, aliás, emprestado pelo Galo, só
poderá enfrentar a ex-equipe em virtude
de um acordo entre os clubes, em que o
Alvinegro pode colocar em campo o

zagueiro Juninho, cedido pelos paulistas.

 BRASILEIRÃO
17h América-MG x Paraná Clube
17h Corinthians x São Paulo
19h Atlético-PR x Cruzeiro
19h Botafogo x Flamengo

         SÉRIE B
17h Oeste x Londrina-PR
17h Criciúma x CRB
17h CSA x Atlético-GO
17h30 Avaí x Fortaleza
19h30 Sampaio Correa-MA x São Bento
21h Guarani x Paysandu

LIBERTADORES
18h Boca Juniors x River Plate

BRASILEIRÃO
17h Atlético-MG x Palmeiras
17h Vitória x Bahia
17h Ceará x Internacional
17h Grêmio x Vasco
19h Fluminense x Sport
20h Santos x Chapecoense

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO
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 Boca Juni-
ors e River Pla-
te protagoniza-
rão uma das fi-
nais mais espe-
radas da histó-
ria da Taça Li-
ber tadores de-
pois de elimina-
rem Palmeiras e
Grêmio, respec-
tivamente, nas
semifinais.

O primeiro
jogo da final será
neste sábado
(10), às 18h de Brasília, na La Bom-
bonera. A grande final está marca-
da para o dia 24, no Monumental
de Núñez. Ambos na Argentina.

Esta será a terceira final entre
times do mesmo país na competi-

Chegou a grande final
DIVULGAÇÃO

SÉRIE A

 SAB (10)
17h América-MG x Paraná
17h Corinthians x São Paulo
19h Atlético-PR x Cruzeiro
19h Botafogo x Flamengo

   DOM (11)
17h Atlético-MG x Palmeiras
17h Vitória x Bahia
17h Ceará x Internacional
17h Grêmio x Vasco
19h Fluminense x Sport

SEG (12)
20h Santos x Chapecoense

33ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 66 32 19 9 4 51 22 29
2º Internacional 61 32 17 10 5 44 24 20
3º Flamengo 60 32 17 9 6 51 25 26
4º São Paulo 57 32 15 12 5 43 29 14
5º Grêmio 55 32 15 10 7 42 23 19
6º Atlético-MG 46 32 13 7 12 48 38 10
7º Santos 46 32 12 10 10 40 31 9
8º Cruzeiro 46 32 12 10 10 30 29 1
9º Atlético-PR 43 32 12 7 13 44 32 12
10º Fluminense 40 32 11 7 14 31 39 -8
11º Bahia 40 32 10 10 12 33 36 -3
12º Corinthians 39 32 10 9 13 32 31 1
13º Vasco 38 32 9 11 12 37 43 -6
14º Botafogo 38 32 9 11 12 31 42 -11
15º Ceará 37 32 9 10 13 27 33 -6
16º Sport 36 32 10 6 16 32 53 -21
17º Vitória 34 32 9 7 16 31 53 -22
18º América-MG 34 32 8 10 14 27 38 -11
19º Chapecoense 34 32 8 10 14 30 46 -16
20º Paraná 18 32 3 9 20 14 51 -37

ção - antes, o São Paulo havia deci-
dido contra o Atlético-PR em 2005,
e contra o Internacional, em 2006.

As equipes, em acordo com a Con-
mebol, confirmaram que as finais
ocorrerão sem torcida visitante.


