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Sem receber novos pacientes desde a tarde da última sexta-feira, o Hospital Universitá-
rio acabou travando todo o sistema público de urgência e emergência de Cascavel.

Tanto que as UPAs precisaram reter macas ontem do Consamu devido à falta de leitos.
Conforme o Consamu, há pacientes aguardando cirurgia há uma semana no HU.
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HU lota e trava o
sistema de urgência

Mistério

AÍLTON SANTOS

O fogo destruiu um barraco abandonado no Bairro Santa Felicidade na tarde de ontem. Ninguém
soube dizer como o incêndio começou. O local está sem morador há dois anos, quando outra casa
no local também foi consumida pelas chamas.  Pág. 12
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Ao leitor

Presidente do Paraguai,
Mario Benítez, reuniu-se

ontem com a governadora
Cida Borghetti para

discutir a construção da
segunda ponte entre Brasil

e Paraguai.

“É inadmissível o Brasil e o
Paraguai dependerem até

hoje de uma ponte
construída há 50 anos.
Vamos nos unir para

construir a nova opção e
também avançar em outros

temas de interesse,
sobretudo da relação do
Paraguai com o Paraná.”
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DIVULGAÇÃO

Adolescentes em conflito com a lei, Estatuto da Criança e
do Adolescente e socioeducação são assuntos que fazem par-
te da minha vida profissional e de minhas inquietações pesso-
ais. Durante esses longos anos como professora da disciplina
de Arte no sistema socioeducativo, por muitas vezes a música,
o teatro, a dança, o desenho e a pintura deixam de ser simples-
mente a “arte pela arte”. Os significantes e os significados se
movem em direção das histórias que contemplam.

O sistema infanto-juvenil necessita se adequar à realida-
de e à necessidade social dos adolescentes, tendo como
objetivo principal assegurar os direitos dos adolescentes e
também garantir que qualquer circunstância aplicada ao au-
tor do ato infracional seja proporcional à pessoa em desen-
volvimento. É preciso também respeitar o adolescente inde-
pendente do delito que tenha cometido. Não podemos des-
prover o outro de seus direitos e possibilidades.

É preciso prestar atenção além do fato de aplicar medida
socioeducativa e esperar que ela faça todo o trabalho de
recondução desse ser humano, para que ele usufrua dos
seus direitos de cidadão e não interfira mais na vida de ou-
tros de forma bárbara ou de alguma maneira que possa lhe
podar a própria existência.

Para essa humanização, a prática educativa se depara
com alguns desafios muito importantes, tais como a univer-
salização dos direitos de escolaridade a ser ofertada aos
jovens em privação de liberdade. Nesse sentido, muito mais
do que ser uma professora e ministrar aulas de conteúdo
formal, é necessário criar condições que viabilizem que o
educando faça a reconstrução da sua própria condição histó-
rica, resgatando o respeito próprio e coletivo e melhorando
sua autoestima, para que, assim, possa atingir um nível de
autonomia de pensamento e de vida.

ADOLESCENTES EM CONFLITO
COM A LEI E A SOCIOEDUCAÇÃO

Márcia Regina Mocelin é coordenadora dos cursos de

Segunda Licenciatura e Formação Pedagógica do Centro

Universitário Internacional Uninter
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Motivos particulares
O vereador Alécio Espínola (PSC) faltou na sessão ordinária de
ontem na Câmara de Vereadores. Ele esteve em Curitiba para
encontro estadual do PSC acompanhando o prefeito Leonaldo

Paranhos, da mesma sigla. O parlamentar informou por meio de
ofício que se ausentaria - apresentando justificativa particular -,

pedindo desconto em folha pela falta. Por lei, a cada falta a
sessões ordinárias os vereadores têm um desconto de

aproximadamente R$ 400 no salário. O tal evento era almoço
em prol da campanha de Ratinho Júnior ao governo do Estado.

Invasões
Os vereadores formaram
verdadeiro coro ontem para
cobrar da prefeitura medidas
implantadas contra invasões
em áreas de proteção
ambiental - as famosas áreas
verdes. O primeiro a
questionar foi Sebastião
Madril (PMB). “Que secretaria
é responsável? Alguma falha
existe”. Madril também fez
uma denúncia grave de que
“servidores da prefeitura
estão vendendo área verde”.

Hiato
Paulo Porto (PCdoB) cobra um
posicionamento, visto que há
“um hiato de competência”:
pois hoje não se sabe de
quem é a atribuição para
evitar invasões e retirar as
famílias desses pontos. O
polêmico Jorge Bocasanta
(Pros) sugere aluguel social
para famílias de baixa renda.
Mas quanto ao critério de
seleção é bem claro: “Não pra
vagabundo, mas pra quem
comprova o trabalho”.

Segunda vitória
Em reunião bastante rápida,
ficou decidido o
posicionamento da comissão
processante sobre o futuro de
Hallberg na Câmara. A
absolvição é a segunda
vitória, após parecer do MP
que foi importante para
argumentar em favor do
parlamentar. Agora, o passo
mais complicado é convencer
a maioria dos parlamentares
de que o caso está
inteiramente explicado. Se
continuar, o desgaste político
passa a ser de toda a
Casa de Leis.

Aprovado
O prazo de validade das
avaliações administrativas
passará de 60 para 120 dias.
A proposição de autoria do
vereador Jaime Vasatta
(Podemos) altera o Código
Tributário Municipal e dá um
maior prazo de validade nas
avaliações de imóveis que
são expedidas pela prefeitura
para todos os fins.

VICE DE BOLSONAROVICE DE BOLSONAROVICE DE BOLSONAROVICE DE BOLSONAROVICE DE BOLSONARO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Agassiz Linhares Neto estará hoje ao lado de Paranhos para
entrega de equipamentos agrícolas na Secretaria de
Agricultura, às 9h.

 Já na sexta-feira, o secretário de Estado da Agricultura,
George Hiraiwa, participa do Café Tecnológico da Fundetec, às 9h.

Cascavel recebe hoje o vice-candidato à Presidência pela
chapa de Jair Bolsonaro (PSL), o general Hamilton Mourão.
Porém, o representante do polêmico presidenciável só
participa de atos públicos na quarta-feira: tem visita à Apae
às 8h e encontro com empresários às 10h.

Arquivamento
da denúncia

Para a CP (Comissão
Processante), a denúncia
de improbidade adminis-
trativa contra o vereador
Fernando Hallberg (PPL)
deve ser arquivada. A co-
missão foi formada para
apurar se houve irregulari-
dade em um contrato en-
tre a Prefeitura de Casca-
vel e a Revista Aldeia quan-
do o parlamentar era sócio.

A denúncia partiu de
Gilson Teixeira dos Santos
e Ricardo Bernardi Casti-
lhos, porém uma manifes-
tação do MP (Ministério Pú-
blico) arquivando o proces-
so no Gaeco (Grupo de Atu-
ação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado)
sobre o mesmo assunto
foi decisiva para o posici-
onamento da comissão.

Votaram pelo arquiva-
mento do caso o presiden-
te da CP, o vereador Sidnei
Mazutti (PSL), e o membro
Serginho Ribeiro (PPL). Já o
relator Josué de Souza (PTC)
votou pela continuidade do
trabalho por entender que
havia a necessidade de
“aprofundamento do caso”,
mas foi voto vencido.

Agora cabe ao presi-
dente da Câmara de Vere-
adores, Gugu Bueno (PR),
incluir o relatório da CP
em sessão ordinária para
apreciação de todos os
parlamentares. “Basta
maioria simples dos vere-
adores presentes para
decidir se acatam ou re-
jeitam o parecer da CP.
Nessa votação não se tra-

tará do pedido de cassa-
ção do mandato, mas do
prosseguimento ou não
da investigação”, diz o
procurador-geral da Câma-
ra, Rodrigo Tesser.

Ribeiro, que é do mes-
mo partido de Hallberg, foi
o primeiro a apresentar o
voto: “A Constituição Fede-
ral no artigo 54 é clara em
manifestar que é proibido
o vínculo entre agentes
públicos e órgãos como a
prefeitura. Mas o Ministé-
rio Público analisou o caso
e concluiu que não houve
tráfico de influência”.

A conclusão de Mazut-
ti foi a mesma, visto que
o contrato foi feito pela
agência de publicidade
Blanco Lima sem ação di-
reta da prefeitura. “Fize-
mos o levantamento e
separamos a denúncia e
o fator político: sem pre-
valecer se Hallberg é da
base ou oposição. Enten-
demos que não houve
prejuízo ao Município e foi
comprovada a devolução
dos R$ 3 mil”.

Apesar de a comissão
definir pelo arquivamento,
o plenário pode reativar o
caso: se a maioria optar
pela continuidade do pro-
cesso, Hallberg volta a ter
o mandato na mira da cas-
sação e o parecer final
demandaria 90 dias de
investigação, por meio de
depoimentos e diligências.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 O Hospital Albert Einstein divul-
gou ontem novo boletim médico
sobre o estado de saúde do candi-
dato do PSL à Presidência nas elei-
ções 2018, Jair Bolsonaro, vítima
de um ataque com uma faca no dia
6, enquanto fazia campanha em
Juiz de Fora, Minas Gerais. O depu-
tado precisará de nova cirurgia de
“grande porte” para reconstituir o
trânsito de partes do intestino, afe-
tadas pela facada.

Conforme os médicos, o estado
de Bolsonaro ainda é grave e ele
permanece na UTI (Unidade Terapia

Bolsonaro fará
nova cirurgia

 O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e o secretário de
Agricultura, Agassiz Linhares Neto, entregam nesta terça-feira, às 9h,
caminhões e rolos compactadores para reforçar o trabalho no interior
do Município, concretizando a proposta de ampliar investimentos e o
atendimento ao setor rural. São dez caminhões - nove caçambas e
uma prancha para transporte de máquinas. São veículos traçados com
potência maior e maior capacidade de carga. Os recursos para
aquisição dos veículos são provenientes de financiamento de mais de
R$ 8 milhões do Banco Brasil e que garantiu a aquisição de seis
motoniveladoras e três rolos compactadores.
Paranhos explica que, dentro do projeto de recuperação das estradas
rurais, os caminhões tornam-se equipamentos essenciais.
Cascavel possui 4.561 propriedades rurais. Dessas, 70% são de
médios, pequenos e miniprodutores e uma malha viária com 3.226
quilômetros, sendo 2.307 de estradas municipais e 919 de acessos
a propriedades rurais.
O ato será no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, onde está
instalada a Secretaria de Agricultura.

Intensiva). Os médicos informaram
que é comum a necessidade de nova
cirurgia para refazer o trânsito intes-
tinal após a colostomia, processo
que encaminha fezes do intestino
para uma bolsa fora do corpo.

De acordo com o novo boletim
médico, Bolsonaro segue sem si-
nais de infecção e alimentando-se
por via endovenosa. O candidato
ainda sofre com paralisia intestinal,
o que, segundo a equipe médica, é
comum em casos assim. O depu-
tado também faz fisioterapia respi-
ratória e motora.

PT tem até hoje
para trocar Lula

O Programa de Residência Médica inicia a seleção de médicos
interessados em atuar na medicina de família e comunidade em
Cascavel. São oito vagas autorizadas para selecionar profissio-
nais na formação de dois anos. O Município oferece R$ 3.330,43
pelo curso, com caráter de especialização - atendendo a resolu-
ção da Comissão Nacional de Residência Médica.

Os interessados deverão passar por prova escrita. A inscrição
custa R$ 200 e pode ser realizada de 14 de setembro até 18 de
outubro pelo Portal da Prefeitura de Cascavel.

 RESIDÊNCIA MÉDICA

O prazo final para o PT apresentar o

nome do substituto do ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva - preso e

condenado na Lava Jato e considerado
inelegível pela Lei da Ficha Limpa --

termina nesta terça-feira. O ex-prefeito

de São Paulo e vice na chapa, Fernando

Haddad (PT), é o mais cotado para

assumir a vaga. Contudo, o PT ainda

tenta reverter a decisão do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), que barrou

a candidatura de Lula, ou, no mínimo,

ganhar mais prazo para efetuar a troca.

Ontem o ex-presidente escreveu uma

carta para ser lida a militantes petistas

em São Paulo. O documento não trouxe
decisão sobre a candidatura do PT ao

Planalto.  No domingo a presidente do

TSE, ministra Rosa Weber, negou pedido

de efeito suspensivo ao julgamento da

Corte eleitoral para suspender o prazo

para troca de Lula como candidato do
partido feito pelos advogados do petista

no fim de semana.

Diante da negativa, na madrugada

dessa segunda-feira, a defesa de Lula

recorreu ao STF para pedir a

suspensão do prazo para a
substituição do prazo da candidatura

do ex-presidente. Assim, o partido

tenta ganhar mais uma semana e

empurrar a troca para o dia 17, prazo

final da Justiça Eleitoral para

substituição de candidatos.

SECOM
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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- VANDERSON PAULO CRISPIM E ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
02- DIEGO LOPES DOS SANTOS E RAQUEL CARLOTO
03- FERNANDO JANDREY E LINDALVA ANDRADE DE SOUZA
04- MAYCON ANDRADE DOS SANTOS E ELIANE VAZ DE LIMA
05- PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA E EMANUELLE GASPAR OLIMPIO
06- ELEANDRO GOMES DOS SANTOS E GISELE PATRICIA SALVADOR DOS SANTOS JALASKE
07- RODRIGO FERLA ZANELATTO E DAISY CRISTINA DO AMARAL
08- JOSIMAR GARCIA LEAL E CLAUDETE APARECIDA SAUER KANOPP
09- RYAN RAUL DAL'OSTO E MARISTELA DA SILVA DALL'OSTO
10- JAIR VEGA E RENILDA MARIA RITTER
11- VALDETE DOS SANTOS SARMENTO E DALCI MARTINS ALVIM
12- JOSÉ RAMÃO DA CUNHA E ANTONIÊTA PINHEIRO DE OLIVEIRA
13- ANTONIO DA LUZ E IRACEMA FERREIRA TOLEDO
14- JOÃO CARLOS CARVALHO DE JESUS E MARINALVA ROCHA RIBEIRO
15- AUGUSTO TERRA ALVES DOS SANTOS E FABIANE AMELIA BIALSKI
16- JAIRO ROBERTO DOS SANTOS E LEILA FRANCISCA DA SILVA
17- EDER SOBRINHO E SIMONE FARIAS RICARTE
18- LUCAS DA COSTA SILVEIRA E CLARINA DE SOUZA PESSOA
19- ANDERSON RODRIGO GASPAR DA ROSA E LARINÊS DA SILVA
20- LUAN DOS ANJOS E KARINA LUBAZCOSKI
21- ROBERTO MARCILIO DA SILVA E ADRIANA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS
22- EDUARDO LUIZ STURM E PAMELA CAROLINE RIBEIRO BETTEGA
23- FERNANDO JUNG E JESSICA REQUEL
24- RODRIGO MAIA COLAÇO E ERYCA SOARES DE AGUIAR
25- FELIPE DE OLIVEIRA E EVELIN PEDROCHE GOMES
26- FERNANDO GRIGOLETTO E KELY COMIN
27- LEOCIR VIEIRA DO CANTO E CAMILA PIRES GRITTEN DOS SANTOS
28- ALEXANDRE LUIS DA SILVA E MAYRA GODINHO DEMARCHI
29- JOÃO JULIO DÓRO E CAMILA ZARDO BETINARDI
30- MARCOS CORDEIRO E ADRIANA APARECIDA DA SILVA CATTO
31- SERGIO VINÍCIUS BUENO BRAGA E LUCIANA ALVES CARVALHO
32- ELIEZER BATISTA CARSONI E GREICE SUÉLI GASSEN LUZA
33- EDSON MOACIR ZENI E ELIANE RUFINO DE FARIA
34- ROGERIO DE ALMEIDA CEZAR NETO E MARIANA DE SANTES
35- MARCELO HENRIQUE DE QUADROS E LARISSA VERRUCH CARVALHO
36- JEISON ROBERTO BAQUETA E RENATA CRYSTINA MARAFON
37- EDILSON DE SOUZA BRITO E CLARICE DALLA ROZ
38- LUCAS DOS SANTOS E LIDIANE VIANA PEGORARO
39- CLEVERSON RICHARD AGOSTINI E FABIANA LÚCIA NONEMACHER

Cascavel, 07 de setembro 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

Consumidor: telefonia
ainda lidera as queixas

 Reportagem: Silvio Matos

Hoje, aniversário da Lei de Defesa do
Consumidor, o Procon de Cascavel
comemora os bons resultados. De
abril para cá foram mais de 3,5 mil

atendimentos formalizados, e, destes,
1,7 mil conseguiram solução, 48% do
total.  Os demais casos, conforme o

órgão, vão para o juizado ou é
montado processo pelo consumidor, e

ainda há casos de desistência de
denúncias, segundo o Procon.

Criado ainda em 1990, há anos a
liderança do ranking de reclamações é
a área de telefonia, com 28% do total

de queixas, seguida pelos serviços
bancários, com 18%.

O Procon fez ainda 213 fiscalizações,
emitiu autos de inflação, coleta de

dados para pesquisas, dentre outros
serviços nos últimos cinco meses em
que está sob a coordenação de Otto

Reis. “Esse aniversário da lei é de
comemoração para nós. Estamos com

um número bem considerável de
soluções e sempre buscamos

conciliações da maneira mais rápida e
eficaz, entre empresas e clientes.

Sempre em busca do maior número
de resoluções”, disse Otto Reis. Os

telefones de atendimento são (45) 3392-
6300, 3392-6301 e 3392-6302, sempre
das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira.

UBS SANTA CRUZ
Moradores do Bairro Santa Cruz, em Cascavel,
reclamam da falta de médicos e de remédios na

UBS (Unidade Básica de Saúde). A
aposentada Conceição Aparecida Mioto conta

que o único remédio que consegue
gratuitamente é o que controla sua pressão
arterial.  Já a dona de casa Maria Lourdes

Cabral pede mais médicos especialistas.
Conforme ela, não há ginecologista: “Moro há
24 anos aqui e nunca ficamos tranquilos com a
atenção dada à área da saúde. Sempre falta
alguma coisa, nunca esteve 100%”, lamenta.

A Secretaria de Saúde garante que dois
ginecologistas atendem na UBS do Santa Cruz, um

de terça a sexta-feira pela manhã e outro nas
quartas e nas sextas à tarde. Outros dois clínicos-

gerais prestam atendimento segundas, terças e
quintas-feiras de manhã, além de dois pediatras -

uma delas está em licença-maternidade.
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O drama das cerca de 170 zela-
doras terceirizadas pela Prefeitura de
Cascavel para as escolas municipais
e os Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) de Cascavel conti-
nua. Após atraso no pagamento dos
salários, agora elas estão fazendo as
homologações das rescisões traba-
lhistas na sede do Siemaco (Sindica-
to dos Empregados em Empresas de
Prestação de Serviços de Asseio,
Conservação e Limpeza Urbana), só
que sem receber.

A empresa RR Serviços, contratada
para fornecer a mão de obra, abando-
nou o serviço mês passado alegando
estar em dificuldades financeiras, após
não fazer o pagamento dos salários.

Ao longo desta quarta-feira (11),
serão realizadas 29 homologações.

De acordo com a presidente do Si-

Zeladoras assinam
rescisões sem receber

emaco, Ângela de Oliveira Mereles, se-
rão “rescisões sem pagamento”, já
que a empresa não tem o dinheiro para
quitar os débitos trabalhistas e a pre-
feitura não pode fazer o pagamento.

As zeladoras só receberam os sa-
lários do mês de julho e o valor refe-
rente ao vale-alimentação. O contrato
com a terceirizada foi rompido pela pre-

TEMPORÁRIAS
Por conta do problema, o Município chamou zeladoras temporárias e que foram
aprovadas nos últimos testes seletivos. No total, foram chamadas 117, mas apenas
42 compareceram. Ontem, 19 zeladoras da primeira fase da seleção tomaram
posse e já estão trabalhando. Outras 23 estão entregando a documentação
necessária e devem ser incorporadas ao serviço no dia 20 de setembro.
Antes do chamamento, para amenizar o problema nos Cmeis e nas escolas,
zeladoras que trabalhavam no prédio da prefeitura foram remanejadas para a
Secretaria de Educação. O Município ainda não definiu um novo processo
licitatório para escolher uma nova empresa terceirizada.

feitura devido à falta de pagamento.
Às zeladoras que atuavam na RR

Serviços não restou alternativa a não
ser entrar na Justiça do Trabalho para
tentar receber seus direitos como fé-
rias e 13º salário.

No próximo sábado (15), às 9h, na
Escola Municipal Francisco Vaz de
Lima, no Bairro Interlagos (Território
Cidadão II), a Prefeitura de Cascavel,
em parceria com o Rotary Clube
Cascavel União, entrega para a
comunidade a horta implantada no
interior da escola.
A horta integra o programa de
Agricultura Urbana, que visa a
ocupação de terrenos públicos com o
plantio de verduras, legumes,
plantas medicinais e aromáticas.
Atualmente 32 hortas estão
implantadas no perímetro urbano de
Cascavel. Nos locais onde antes
havia mato e entulho, agora a
população colhe verduras e legumes
fresquinhos.
Os trabalhos de preparo do solo
foram iniciados em julho durante as
férias escolares. O terreno já está
recebendo mudas e sementes de
verduras legumes que vão reforçar a

merenda escolar e a alimentação
das famílias.
A área foi cercada com palets. O
Rotary Clube Cascavel União investiu
R$ 6,5 mil na aquisição de materiais
e equipamentos necessários para a
produção de alimentos.

CEDIP EM
NOVO ENDEREÇO
Há pouco mais de um ano o
Cedip (Centro Especializado de
Doenças Infecto-Parasitárias) de
Cascavel deixava o antigo espaço
no prédio da UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo
Neves para uma sede na Rua
Engenheiro Rebouças. Agora, a
Secretaria de Saúde está
procurando um novo prédio para
abrigar a unidade.
A Secretaria de Saúde informou
que a mudança está em fase de
tramitação: “No momento a
prioridade é encontrar um local
adequado e que atenda da melhor
e mais confortável forma possível
quem usa o serviço”, informou o
Município em nota.

 Reportagem:Luiz Carlos da Cruz

Parceria garante boa produção

FOTO: SECOM
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O novo Terminal de Transbordo
Oeste está praticamente pronto. O
presidente da empresa Costa Oes-
te, Edson Schmitz, informou que 99%
dos trabalhos já foram feitos, e o ter-
minal será entregue nesta semana.

Já o Terminal Sudoeste, construí-
do pela Diarc Construções, ao lado do
Estádio Olímpico de Cascavel, no San-
to Onofre, teve um aditivo de 30 dias
e será entregue dia 15 de outubro.

Segundo a fiscalização da Se-
cretaria de Obras, 70% da estru-
tura do terminal está concluída.
A empresa está na parte de ins-
talação de pastilhas, acabamen-
tos e finalizações.

O Terminal Oeste foi licitado por
R$ 5,2 milhões e o Sudoeste por
R$ 4,2 milhões. Essas obras fazem
parte do PDI (Plano de Desenvolvi-
mento Integrado) de Cascavel e re-

Terminal Oeste: Quase, quase...

Confira os investimentos:

TERMINAL VALOR EMPRESA
Leste R$ 3.792.858,85 Costa Oeste Construções
Nordeste R$ 5.241.381,51 Costa Oeste Construções
Oeste R$ 5.289.064,31 Costa Oeste Construções
Sudoeste R$ 4.258.710,74 Diarc Construções
TOTAL R$ 18.582.015,41

cebe recursos do BID (Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento)
com contrapartida do Município. Os
terminais devem entrar em opera-
ção entre o fim de novembro e o
inicio de dezembro deste ano.

Os novos Terminais Leste e Nor-
deste, também do PDI, já estão em
operação. Somando todas as qua-
tro obras, estão sendo investidos
mais de R$ 18,5 milhões.

 Reportagem e fotos: Silvio Matos
OBRAS do Terminal Oeste chegam à reta final
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 Hoje os votos de muitas felicidade são para Gisele
Pereira Gregorio que comemora idade nova

Mateada
A 11ª edição da Mateada da
Unioeste será realizada dia
14, a partir das 17h, no

Centro de Convivência do
Câmpus de Cascavel. O

evento já é uma tradição e
marca a comemoração do
Dia do Gaúcho, celebrado

em  20 de setembro.

Felicidades!

Desenhos
Dia 6 de outubro tem o

curso Análise de Desenhos.
Um instrumento pra

entender simbologias e
elaborar diagnósticos.
O curso será ministrado

pela psicóloga e
 psicopedagoga Deise Rosa.

Será das 8h às 12h e das
13h às 16h. Mais

informações pelo telefone
(45) 9 9978-5006.

Processo seletivo
Quem deseja atuar nas funções de professor, professor
pedagogo e tradutor intérprete de Língua Brasileira de

Sinais – TILS em cursos de formação inicial e continuada
pode se inscrever no Processo Seletivo Interno de

Bolsistas, até 14 de setembro. O endereço é
www.pss.pr.gov.br. Mais informações com Dilce ou Marcelo,

da Equipe de Educação Profissional DET/NRE Cascavel, pelo
telefone (45) 3333-2837.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Construímos muros
demais e pontes de menos.

Isaac Newton

José Erivaldo de Freitas,
Sirlei Boira Machado, Marcos
Paulo Josin, Sérgio do Canto
e Malli Pedro José de Tirso.

É hoje!
O médium Divaldo Pereira Franco vem falar sobre despertar

da consciência nos dias atuais. A entrada é franca e será no
Centro de Convenções de Cascavel, às 20h.

Átila Abreu, que ficou em primeiro lugar na Corrida 2 da
Stock Car, etapa Cascavel, comemorando a vitória com o

prefeito Leonaldo Paranhos
VANDERLEY SOARES
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

GLOBO  �  O TEMPO NAO PARA

 � SBT

 � RECORD

MALHAÇÃO
Dandara e Hugo se candidatam a

líderes do grêmio estudantil e fazem
seus discursos. Álvaro confessa a Ve-
rena que descobriu sobre sua armação
para encontrá-lo. Fabiana decide se
candidatar ao grêmio, e Talíssia se sen-
te ofendida pelo discurso da menina.
Talíssia orienta Dandara a ter mais cal-
ma para poder ser ouvida pelas pesso-
as. Hugo anuncia o lançamento de sua
candidatura no Le Kebek. Verena e Ál-
varo conversam sobre seu relaciona-
mento. Érico e Jade discutem sobre a
presidência do grêmio.

ORGULHO E PAIXÃO
Gaetano não resiste ao ferimento, e

Luccino e Ernesto se desesperam. Vir-
gílio foge. Susana e Petúlia concluem
que Lady Margareth está realmente fora

Marocas acusa Betina de
ter tentado envenená-la. Eliseu
diz a Paulina que Dom Sabino
não perdoará Samuca.
Carmen avisa a Betina que ela
está sendo destituída da
Samvita e que Emílio não
poderá representá-la na
empresa. Natália informa a
Marocas que ela terá uma
equipe para ajudá-la na
formulação dos produtos.
Dom Sabino fica indignado ao
saber que Samuca empregou
Marocas. Damásia se preocu-
pa com o medo de Cecílio.
Cesária discute com Coronela
e paga a conta da família na
pensão. Marocas se nega a
obedecer a Dom Sabino.

de si. Estilingue pede que Tenória dê
uma chance para o Barão. Baltazar che-
ga à fazenda de Xavier para apurar o
crime contra Gaetano. Darcy decide re-
tomar o trabalho na ferrovia. O Barão
se entende com Januário. Baltazar co-
munica a Darcy que a avaliação médi-
ca atesta que Lady Margareth perdeu a
sanidade mental. Darcy e Elisabeta acei-
tam abrigar Lady Margareth em sua casa
por uma noite até que os enfermeiros
cheguem para levá-la a clínica. Nicolet-
ta se desespera ao saber da morte de
Gaetano. Otávio apoia Luccino, e Ema
conforta Ernesto.

SEGUNDO SOL
Luzia afirma a Groa que tem certe-

za de que sofreu um novo golpe de Ka-
rola e Laureta. Dodô se incomoda com
a presença de Nestor no velório de
Remy. Beto sofre com seu amor por
Luzia e acredita ter se apaixonado por
uma bandida. Roberval garante a Zefa

que Luzia é vítima de uma nova arma-
ção. Naná revela que Nestor é pai bio-
lógico de Remy, e Dodô se desespera.
Rosa confronta Laureta pela morte de
Remy. Karola convence Valentim a aju-
dá-la a se reaproximar de Beto. Edgar
resgata Manu da casa de Cacau. Ícaro
se embriaga e procura Rosa, mas é
Laureta quem cuida do rapaz. Roberval
diz a Cacau que acredita na inocência
de Luzia e pede permissão para ajudar
sua irmã.

JESUS
Nicodemos pede para falar com Je-

sus. Barrabás é surpreendido com a
chegada do misterioso Goy. O forastei-
ro impede que façam mal ao romano
Cornélius. Jesus recebe Nicodemos.
Cornélius fica intrigado sem saber quem
é Goy. Nicodemos fica impactado com
os ensinamentos de Jesus. Simão Zelote
agradece a Petronius pela ajuda que rece-
beu no passado. Jesus fala do poder da fé
em Deus. Maria Madalena vê os vultos de
alguns homens. Caifás reclama da atitu-
de de Jesus no templo. Judite pede para
Livona beber o chá que preparou. Helena
diz estar apaixonada por Judas Tadeu. Lon-
ginus os observam, escondido.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Sr. Pendleton vê Roger maltratando

Claudia na empresa e diz que ele deve
tratar todos os funcionários iguais, com
respeito. Poliana chama João e o mas-
cote Feijão para acompanhar ela, Lore-
na, Yasmin e Luigi na casa de Marcelo.
Mirela diz para Dona Branca que não
sabe mais o que fazer para conquistar
Guilherme. Dona Branca fala para Mire-
la levar Guilherme para jantar lá. Wal-
disney diz que Roger deveria tomar cui-
dado com Claudia, pois ela pode ter al-
gum tipo de aproximação com Otto ou
Sr. Pendleton. Nadine segue Sérgio.
Luísa conta para Durval sobre a visita
de Sr. Pendleton. Marcelo explica para
Débora que as crianças só querem aju-
dar Durval a conseguir mais clientes na
padaria. Guilherme apresenta Raquel
para Glória.

Dom Sabino sente
orgulho de Miss Celine

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Se você agir longe dos holofotes, vai
aumentar a chance de se dar bem no
trabalho. Não confie demais nos cole-
gas. É um bom momento para melho-
rar sua imagem profissional.

To
ur

o

Nesta sexta, será mais fácil conseguir
o que deseja se explorar seu charme
e pedir a ajuda dos amigos. Há risco
de ver suas esperanças frustradas,
mas não desanime.

G
êm

os

Aproveite o astral para mudar o visual e
causar uma boa impressão. Tentar no-
vos caminhos na profissão também tem
tudo para dar certo. Mas, se está fora do
mercado, alguém da família pode ajudar.

C
ân

ce
r Hoje, os estudos recebem ótimas ener-

gias. Mas é melhor ter cautela até no
trabalho, já que nem tudo corre tão
bem assim. Viagem ou passeio deixa
o astral mais descontraído.

Le
ão

A disposição para correr alguns riscos
pode até render um dinheiro, desde que
não exagere. O astral pode ficar tenso
na convivência com filhos, pessoas mais
jovens ou até mesmo com o seu amor.

V
ir

ge
m O astral é favorável para reunir as pesso-

as em torno de um objetivo - não terá pro-
blemas para vender uma ideia. Embora os
trabalhos em equipe estejam favorecidos,
as diferenças também vêm à tona.

Li
br

a

Seu lado prático está em alta e você
pode se organizar melhor, no trabalho
ou na vida doméstica. Dê uma mão a
quem precisar da sua ajuda. O roman-
ce exige mais dedicação.

E
sc

or
pi

ão Você vai se sair bem em qualquer ati-
vidade que envolva comunicação com
colegas. Também conta com a sorte
para expandir seus interesses e cor-
rer atrás de um sonho.

S
ag

it
ár

io Nesta sexta, você pode dar um passo
importante para adquirir a casa pró-
pria. Invista seu dinheiro no lar ou em
algo que beneficie toda a família.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom momento para ampliar contatos,

expandir seus interesses e aprender
coisas novas. Ainda é preciso cautela
para não perder informações ou se
envolver em mal-entendidos.

A
qu

ár
io Há chance de receber grana que nem

esperava. Cuide do seu dinheiro e não
terá motivo para se preocupar. Não é
o momento de correr riscos nem de
investir em um sonho.

 P
ei

xe
s Confiança e iniciativa são qualidades

que você terá de sobra nesta sexta.
Explore isso no trabalho! É uma boa
fase para organizar suas coisas e cur-
tir a companhia de pessoas queridas.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 33

Um ônibus que do transporte
público pegou fogo na tarde de on-
tem dentro do recém-inaugurado
Terminal Noroeste, em Cascavel.

De acordo com o Corpo de Bom-
beiros, o motorista do coletivo per-
cebeu o calor no motor do veículo e
resolveu parar no terminal. Por cau-
sa de uma pane elétrica, a parte
da frente do ônibus pegou fogo e,
imediatamente, o motorista pediu
que todos os passageiros desces-
sem. Com três extintores de incên-
dio, populares tentaram controlar
as chamas, e o Corpo de Bombei-
ros foi acionado.

Dois caminhões de combate a

Pane em ônibus

 VEÍCULO teve a parte da

frente destruída pelas chamas

incêndio foram até o local e conse-
guiram conter o fogo antes que ele
consumisse o veículo. Apesar do
susto, ninguém ficou ferido.

Um ônibus reserva foi até o ter-
minal para levar os passageiros ao
destino e o transporte não ficou
comprometido.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

 Veículo antigo
Segundo presidente da Cettrans

(Companhia de Engenharia de

Transporte e Trânsito), Alsir
Pelissaro, o ônibus já tem dez anos

de uso, está circulando vencido,

mas será trocado até meados de

outubro, quando chegarão os 41

novos ônibus, sendo dez

convencionais e 31 adaptados para
a Avenida Brasil, para

funcionamento do transporte a

partir das obras do PDI (Plano de

Desenvolvimento Integrado).

 Um barraco de madeira pegou fogo na tarde
de ontem na Rua Cabo Fidelis, Bairro Santa

Felicidade, em Cascavel. O Corpo de Bombeiros

foi acionado para combater o fogo, que poderia

se alastrar para residências vizinhas.

De acordo com informações de vizinhos, o

local está abandonado e, por coincidência,
a família que morava no local se mudou

após um incêndio ter destruído a casa que

ficava na frente do lote, há dois anos.

O barraco fica nos fundos do lote e estava

com alguns materiais e objetos que teriam

sido deixados pela família. Não se sabe
como o fogo começou, mas o barraco ficou

destruído, assim como a vegetação

rasteira atrás. Há um matagal em frente

ao barraco e o portão do terreno fica

fechado. Mesmo assim, segundo

populares, o acesso, principalmente a
usuários de drogas, é fácil e o local é

motivo de preocupação dos vizinhos.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 Barraco incendiado

CORPO de Bombeiros foi acionado para

conter as chamas
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Giro da
Violência

Julgado por homicídio
Será julgado hoje Valdir Marques
Martins. Ele é acusado de matar a
facadas Jair de Camargo em 29 de
junho de 2016 e responde ao
processo em liberdade. O
julgamento será no Fórum Estadual
de Cascavel, a partir das 13h.

Idoso transferido
O helicóptero do Consamu
transferiu ontem um idoso de
Nova Aurora para o HU (Hospital
Universitário) de Cascavel. O
homem de 80 anos foi internado
em Nova Aurora com dores agudas
no abdômen. O caso se agravou e
houve necessidade de
transferência.

Morreu no hospital
Morreu no HU (Hospital
Universitário), na manhã de ontem
Giovane Batista, de 30 anos, que
foi atropelado na noite de sábado
na BR-277 em Cascavel. Ele pulava
a mureta de proteção da rodovia
para atravessar a BR-277 quando
caiu na pista. O homem foi
atropelado por uma camioneta. O
motorista disse que o local é
escuro e que não conseguiu
desviar a tempo da vítima.

Casa arrombada
Uma residência foi arrombada
durante um assalto registrado na
madrugada de ontem. Foi na
Avenida Papagaios, Bairro
Floresta, região norte de Cascavel.
De acordo com informações da
Polícia Militar, uma mulher armada
com uma faca invadiu o local e
abordou a dona da casa. Ela
roubou dinheiro e um televisor
29 polegadas e fugiu.

 O feriadão prolongado e com
trânsito violento em toda a região
superlotou o sistema de saúde em
Cascavel e, na manhã de ontem,
macas ficaram retidas na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) da
Avenida Tancredo Neves e na UPA
do Jardim Veneza e todo o sistema
de urgência travou.

De acordo com o Consamu (Con-
sórcio Intermunicipal Samu Oeste),
o problema aconteceu por uma so-
matória de fatores. “Desde o fim
da tarde de sexta-feira o Hospital
Universitário não recebeu pacien-
tes ortopédicos que esperam por
cirurgia. Os de fratura exposta são
recebidos, os de fratura fechada
não. Amanhecemos hoje [ontem]
com 12 pessoas esperando vaga
na unidade da Tancredo, onde dis-
ponibilizamos ainda duas macas do
Samu para conseguir dar conta do
atendimento. Em consequência, a
UPA Veneza também ficou lotada e
uma maca do Siate retida pela
manhã”, explica o diretor-técnico do

Saúde superlotada
Consamu, Rodrigo Nicácio.

O Consamu afirma ter entrado em
contato com o Hospital Universitá-
rio, que alegou que estava com to-
das as alas lotadas e agenda cheia
para cirurgia até a próxima sexta-fei-
ra. “Acionamos as autoridades com-
petentes e a 10ª Regional de Saúde
para que tome providências, porque
há paciente esperando por cirurgia
há uma semana”, relata.

 HU CONFIRMA SUPERLOTAÇÃO
Segundo o HU (Hospital Universitário), o atendimento no feriado ficou acima

do limite devido ao grande número de acidentes de trânsito ocorridos no

feriado em toda a região, considerando que o hospital atende a 25
municípios da 10ª Regional de Saúde.  De acordo com o hospital, de 7 a 9 de

setembro foram realizadas em média oito cirurgias por dia. Em agosto,

foram 225 cirurgias ortopédicas, sendo 90% consideradas de urgência e

emergência. No hospital, são 30 leitos para estes atendimentos.

ACIDENTES
O que chama a atenção é que o

número de acidentes registrado no
fim de semana não foi tão alto

quanto é comum em feriado

prolongado. De sexta-feira até

ontem, por volta do meio-dia, 26

ocorrências registradas de

acidentes de trânsito em Cascavel,
de acordo com o relatório online do

Corpo de Bombeiros, e nenhum de

gravidade extrema. Mesmo assim,

o sistema superlotou porque o HU

não recebeu pacientes. “Esses

pacientes não foram transferidos e
continuaram entrando novos

casos”, explica Rodrigo Nicácio.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

Sob um forte esquema de segurança, 26
presos federais participaram da primeira
audiência da Operação Dictum ontem, no
Fórum de Cascavel. Eles foram detidos em
abril deste ano em uma operação da
Polícia Federal que desmantelou a base do
PCC (Primeiro Comando da Capital) que
queria dominar o tráfico na região leste de
Cascavel. Ontem, testemunhas foram
ouvidas e outras oitivas devem ser
realizadas sobre o caso.

AÍLTON SANTOS
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Iniciadas no último sábado
em Toledo, as disputas da 31ª
edição dos Jojups (Jogos da Ju-
ventude do Paraná) já premiaram
os campeões em sete modalida-
des, e em praticamente todas
teve cascavelenses no pódio.

Na ginástica rítmica, o conjun-
to de Cascavel, formado pelas gi-
nastas Luana Gonçalves Montei-
ro, Rafaella Eduarda Trebien Fer-
reira, Giovanna Rafaela de Souza,
Letícia Faria Silva e Camila Laris-
sa Geraldi, terminou com a me-

No taekwondo, os representantes da
modalidade conseguiram voltar para
casa com troféus da classificação
geral: prata no feminino e no
masculino, dentre 18 equipes de
mulheres e 19 de homens.
Individualmente, foram 18 medalhas
conquistadas pelos cascavelenses,
sendo nove de ouro, sete de prata e
duas de bronze. Dentre os campeões,
destaque para Ana Carolina Stoeberl
Bueno, vencedora no Poomse faixa
verde/azul claro e na luta entre faixas
verde até vermelha para atletas
acima 68 quilos.
Fabiana Nayara da Silva Santiago,
Jaine Almeida da Luz e Lara Maria
Brasil Furtado também conquistaram

dalha de prata no Nível A, atrás
apenas de Londrina e à frente da
sempre favorita Toledo.

No individual, Mariana de Paula
foi sétima colocada no arco e oita-
va na bola e nas maças, Kauany
Zanetin foi segunda colocada na
bola e na fita e terceira nas maças,
e Lucyelenn Zanchetin foi oitava
colocada na fita. Com isso, a mo-
dalidade terminou na quarta colo-
cação da classificação geral por
municípios, atrás de Curitiba, Tole-
do e Londrina.

MAIS
MODALIDADES
Na natação, a equipe cascavelense
conseguiu ficar com o quarto lugar
no feminino e o quinto no masculino
na classificação final dos Jojups, com
12 medalhas conquistadas. Foram
quatro de ouro, todos conquistados
por Beatriz Garute da Silva (400m,
800m, 400m medley e 1.500m),
cinco de prata, três conquistadas por
João Paulo Zanella Janke (200m
borboleta, 200m medley e 400m
medley) e duas por Tauana Eduarda
de Moraes Lopes (50m peito e
100m peito), e três de bronze,
conquistadas por Tauana Eduarda de
Moraes Lopes (200m peito),
Daniela Sá (100m costas) e Hiuri
Selzler da Silva (200m). No
caratê, a equipe feminina de
Cascavel terminou em oitavo lugar e a
masculina em nono. Outras disputas
encerradas em Toledo foram o rúgbi
(sem Cascavel), que teve Curitiba
como vencedor e o tênis, com
Cascavel em oitavo no masculino.
Os Jojups seguem até sábado.

Taekwondo de prata

medalha de ouro no feminino,
enquanto Ana Luiza Schraeber da
Silva e Maria Eduarda Chagas foram
medalhistas de prata e Laís Nogueira
de Camargo e Lainy Makerly da Silva
de bronze.
No masculino, Kauã Dionatan
Machado, Paulo Henrique Rachael de
Lima e Bruno Henrique Motta
voltaram para casa como campeões,
enquanto Diogenes Dias Mota, Fabio
Junior da Silva Santiago, José Wesley
Teonor de Campos de Oliveira,
Leonnan Bordigon Holler e Gabriel de
Jesus Bombarda voltaram como vice-
campeões. Os demais atletas
contribuíram com pontos para a
classificação geral.

No pódio dos Jojups
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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, 11 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Odair Cambito  e Juraci de Souza Ramos

2- Valtair dos Santos e Marlene Xavier de Sousa

3- Adão Laureci Magalhães e Evanei de Freitas

4- Thiago Fernando Romão e Sandra Alves Cabral

5- Atanir da Silva e Vanir Pontes Carvalho

6- Maicon Felipe de Lima e Karoline da Silva de Oliveira

7- Leandro Navarro Brasilini e Laurizia Andrade dos Santos

8- Luiz Eduardo Dias e Letícia Lima da Silva

9- Edson Tiago Dutra e Larissa Jhenifer Henrique

10- Leandro Jorge Vieira da Maia e Queren Thaina Alves da Silva

O Campeonato Paranaense de
Kart 2018 foi encerrado no fim de
semana, no Kartódromo Ayrton Sen-
na, em Pato Branco, distribuindo “de-
mocraticamente” os 12 títulos dis-
putados. Nove cidades e três esta-
dos tiveram campeões. Curitiba levou
três títulos e Chapecó (SC) dois.

Cascavel, assim como Foz do Igua-
çu, Pato Branco, Carambeí, Ponta Gros-
sa, Caçador (SC) e Ourinhos (SP) tive-
ram um campeão cada. Por estados, o
Paraná ficou com nove títulos, Santa
Catarina com dois e São Paulo com um.

O piloto cascavelense que os-
tentará por um ano o título de cam-
peão paranaense é Márcio do Lago
(foto), que faturou a categoria Su-
per Sênior. Já Gustavo Myasava ter-
minou o campeonato como vice-
campeão da categoria Graduados.

Outros representantes de Cas-

cavel na competição foram Márcio
do Lago (4º na Sênior A), Edivan
Monteiro (5º na Super Sênior) e
Akyu Myasava (10º na Cadete).

Agora a atenção dos pilotos se
volta à Copa Brasil de Kart, que será
realizada no kartódromo de Vespasi-
ano (MG), de 8 a 13 de outubro.

FC CASCAVEL
VIVO NO SUB-19
O FC Cascavel recebeu o Maringá FC
pela penúltima rodada da segunda fase
do Grupo D do Paranaense de Futebol
e até conseguiu quebrar a campanha
100% do rival, mas o empate por 1 a
1, na tarde de sábado, na Coopavel,
deixou o time cascavelense, atual vice-
campeão da competição, sem depender
das próprias forças para avançar à
próxima fase. O empate fez o FCC
chegar aos seis pontos na classificação,
mas o manteve em terceiro lugar, agora
a dois pontos do vice-líder Paraná
Clube, que fecha a zona de classificação
– o líder Maringá, com 13 pontos, já
garantiu vaga antecipadamente.
Na última rodada, para seguir adiante
no Estadual, o FC Cascavel precisará
vencer fora de casa o Foz do Iguaçu,
lanterninha sem nenhum ponto, e torcer
para que o Maringá vença o Paraná em
Curitiba. Ambos os jogos serão no
sábado, às 15h.
Contra o líder, no último sábado, os
visitantes abriram o placar aos 5min do
segundo tempo e o camisa 11 Vinicios
empatou para a Serpente Aurinegra no
fim do jogo, aos 41min.
O técnico interino, Edu Sales resumiu a
partida: “Nosso melhor momento foi na
primeira parte, na qual criamos diversas
oportunidades, mas não conseguimos
balançar as redes. A equipe está de
parabéns pela entrega e pelo empenho.
Não terminou da maneira que
queríamos, mas futebol é assim”.

Kart campeãoKart campeão
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AMISTOSO DA SELEÇÃO
21h30 Brasil x El Salvador

        SÉRIE B
19h CSA x Vila Nova

       LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Islândia x Bélgica
15h45 Espanha x Croácia

        AMISTOSOS
16h Inglaterra x Suíça
21h Argentina x Colômbia
22h10 EUA x México

JOGAM HOJE

Paranaense de Porecatu e revelado pelo
Londrina antes de passar por Olímpia (SP),
Paranavaí e Coritiba, o goleiro Vanderlei fez
história na noite do último domingo, na Vila
Capanema. Na vitória por 2 a 0 sobre o
Paraná Clube, ele se tornou o goleiro a ficar
mais minutos sem levar gols em toda a história
do Santos. A marca pertencia a Fábio Costa,
que tinha acumulado 691 minutos
consecutivos sem ter as redes balançadas.
Com o triunfo do fim de semana, Vanderlei
superou o recorde e chegou aos 746 minutos.
Já são sete jogos sem sofrer gols, marca igual
a do Peixe de 1955. No domingo, o desafio
será manter a marca diante do São Paulo, em
clássico pelo Brasileirão, na Vila.

Brasil x El Salvador

Vindo de vitória por 2 a 0 sobre
os Estados Unidos, na última sex-
ta-feira, na partida que marcou o
primeiro jogo depois da Copa 2018
e no qual contou com 10 titulares
que estiveram na Rússia, o Brasil
enfrenta El Salvador nesta terça-
feira com novidades na formação.
A partida, em caráter amistoso,

está marcada para as 21h30 (de
Brasília), em Washington (EUA).

Na última sexta-feira, a seleção
brasileira garantiu a vitória com gols
marcados no primeiro tempo por
Roberto Firmino e Neymar, esse
último cobrando pênalti.

Para o jogo desta noite, na casa
do Washington Redskins, uma das
mais tradicionais equipes da NFL,
a liga estadunidense de futebol
americano, o técnico Tite já anun-
ciou que promoverá mudanças no
time titular, apesar de ter formado
com os titulares nos treinos.

 Contra os Estados Unidos, Tite
utilizou o zagueiro Dedé, o volante

Arthur, e os atacantes Lucas
Paquetá, Richarlison e Éverton,
mas todos entrando no decorrer

da partida. Desta vez, alguns
deles devem começar entre o time
inicial. Já os goleiros Neto (Valen-
cia-ESP) e Hugo (Flamengo), os

laterais Alex Sandro (Juventus-ITA)
e Eder Militão (Porto-POR), o

zagueiro Felipe (Porto-POR) e o
volante Andreas Pereira (Manches-
ter United-ING) vivem a expectativa

de vestir a Amarelinha.

INTER
O Internacional deu um passo

importante rumo ao título do

Campeonato Brasileiro com a

vitória no clássico contra o

Grêmio, no domingo. De acordo

com o site “Chance de gol”, o clube

gaúcho tem 50,9% de chances de

ser campeão nacional. O Inter tem

os mesmos 49 pontos do vice-líder

São Paulo, ficando à frente pelo

saldo de gols. Apesar disso, o time

paulista conta com apenas 18,2%

de chances de título. Terceiro

colocado, o Palmeiras aparece

com mais chances que o time do

Morumbi. A equipe de Felipão

possui 25,3% de possibilidades de

ser campeã.

 GRÊMIO
O centroavante Jael está fora de

combate por, pelo menos, 35 dias.

Submetido, ontem, a uma

artroscopia no joelho direito, o

jogador do Grêmio está fora dos

dois duelos contra o Tucumán-

ARG, pelas quartas de final da

Libertadores.
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