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 Enquanto Cascavel investe mais de R$ 100 milhões para modernizar o transporte público, o
sistema revela uma perda substancial de passageiros. Nos últimos cinco anos, houve uma

queda de 3,2 milhões de embarques, o que corresponde a 13% do volume registrado em 2012.
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Transporte perde 3,2
milhões de passageiros
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Pacu de
24 quilos
é pescado
no Lago
Municipal
de Cascavel
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Prefeitura deve
receber aporte de

R$ 24 mi nos cofres
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Empresário Antônio Celso Garcia,
o Tony Garcia, delator que levou
para a cadeia o ex-governador do
Paraná Beto Richa (PSDB). Tony

estima que o tucano tenha
recebido “entre R$ 400 milhões e

R$ 500 milhões” em propinas e
caixa 2 nas campanhas eleitorais.

Na avaliação do delator, a
corrupção se instalou no Governo
Beto Richa “tão idêntica quanto a

do Lula, como do Sérgio Cabral”.

“O PT tem
pixuleco, e

o PSDB tem
tico-tico”
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Opinião
 MAIS UM SATÉLITE ARGENTINO

A Argentina nem parece que vive há quase dez anos uma profun-
da crise econômica. O presidente Mauricio Macri anunciou dias atrás
o lançamento do satélite SAOCOM 1A ao espaço. Lançamento a ser
feito por um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX, dia 29 de setembro
na Base Vandenberg, Califórnia.

Esse satélite é tido como um passo importante que a Argentina dá
no campo da observação científica. O SAOCOM 1A é um de dois
satélites idênticos (o próximo será lançado no ano que vem) desenvol-
vidos e fabricados pelas Comissão Nacional de Atividades Espaciais
(Conae), Comissão Nacional de Energia Atômica (Cnea) e empresas
como a Invap em que trabalhei por quase dois anos.

Dentro do Plano Espacial Nacional, foi projetado simultanea-
mente em Córdoba, Buenos Aires e Bariloche com a finalidade de
detectar a umidade do solo e fornecer informações independente-
mente da iluminação do sol, já que utiliza micro-ondas que enxer-
gam através das nuvens. É um satélite que tem como carga útil
um radar chamado de abertura sintética.

Os dados enviados pelo satélite serão recebidos no Centro Espa-
cial Teófilo Tabanera da Conae, na província de Córdoba. Serão mais
de 200 fotos por dia em preto e branco.

Isso permitirá obter mapas de umidade do solo, mapear a topogra-
fia de áreas selecionadas e monitorar florestas, mapas de declive,
identificar pontos de acúmulo de água, umidade na superfície e até dois
metros de profundidade, o que permitirá estimar com mais precisão
quando usar fertilizantes e agroquímicos.

E ainda detectar mudanças nas estruturas urbanas, observar o
risco de inundação, incêndio, invasão de insetos, pragas, alertas de
doenças endêmicas, erupções vulcânicas, quantificação de danos
causados pelo deslocamento de terras.

 DIVULGAÇÃO

Mario Eugenio Saturno é tecnologista sênior do Inpe

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)
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Natal milionário
As luzes natalinas vão deixar um vazio nas contas da

Prefeitura de Cascavel. Estão reservados R$ 1,184 milhão
para deixar a cidade enfeitada. A compra será feita em

tomada de preço, ou seja, o Município não precisa gastar
tudo isso. O que chama a atenção é que quase todo

material será reaproveitado. Serão R$ 487 mil de locação
da iluminação, mais R$ 298 mil de locação de decoração.

Papai Noel: R$ 21.356,67. Duendes e Mamãe Noel:
 R$ 26.650. Restauração de peças: R$ 42,8 mil.

Segurança: R$ 22.786. Para o Lago, materiais elétricos
R$ 167 mil; mão de obra R$ 65 mil e show pirotécnico,

R$ 27.755. O Papai Noel vai fazer um tour entre os bairros:
ficará três horas em cada um dos 12 Territórios Cidadão.

Turbulência

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Gugu Bueno (PR) tem muito mais que a campanha a
deputado estadual para se preocupar. Sem se ausentar
das atividades do Legislativo municipal, caberá a ele
decidir quando entra em pauta a votação sobre o parecer
da Comissão de Finanças que reprovou as contas de
Edgar Bueno (PDT). Gugu acredita que nas próximas
semanas o caso entrará em discussão, mas ainda terá de
dar tempo para Edgar se defender, caso tenha interesse.

Terminal Rural
A decisão de manter os
terminais de transbordo em
Cascavel pelo prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) é
aprovada pelos
parlamentares. Tanto que já
estão em andamento
pedidos e sugestões por
parte de alguns para o
aproveitamento das
estruturas: Pedro Sampaio
(PSDB) sugere que a
estrutura do Terminal Oeste
- ainda em uso - seja
repassada para os
produtores rurais e
feirantes - hoje eles ficam
aos sábados em frente à
prefeitura. A ideia do
vereador é organizar melhor
o espaço, pois hoje os
feirantes ocupam a via. A
sugestão do parlamentar é
que sejam feitos estudos
para verificar a viabilidade.

Queimando
dinheiro

Golpe
O empresário Paulo Carlesso
foi vítima de crime virtual.
Amigos receberam
mensagens do celular e da
rede social dele pedindo
doações para uma
organização não
governamental de crianças
abandonadas. Ele esclarece
que não fez pedido algum.

Homenagem
Anos 90 anos, JJ Duran
recebe honraria de Mérito
Universitário do Centro
Universitário Univel
entregue pela família Silva,
hoje, às 19h, no auditório
da instituição de ensino em
Cascavel. O jornalista
exilado da Argentina
durante a ditadura militar
terá no evento homenagens
de grandes amigos.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Embora tenha dificulda-
des para melhorar o serviço
público de saúde, Cascavel
gasta bem mais que os 15%
obrigatórios conforme esta-
belecido pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). Em média,
o comprometimento do orça-
mento municipal é de 30%
todo ano. Por isso, uma co-
missão parlamentar será im-
plantada para levantar os
benefícios e os malefícios de
uma gestão plena na saúde -
quando a prefeitura passa a
administrar todos os gastos
do setor, sem necessidade
do aval da União e do Esta-
do. “Estamos queimando di-
nheiro. Estamos gastando o
dobro. Dinheiro que podería-
mos usar em cirurgia e em
outros serviços. Cascavel
tem direito a 1,8 mil AIHs
[Autorizações de Internamen-
to Hospitalar], mas usa ape-
nas 1,2 mil. Pagamos 600
sem usar. A situação nos pre-
ocupa: temos Unidades de
Pronto-Atendimento lotadas,
pacientes indo a óbito, um
custo muito elevado ao Mu-
nicípio”, diz o vereador Rober-
to Parra (MDB), presidente da
Comissão de Saúde.

A meta é que já a partir
do próximo ano a cidade te-
nha o sistema implantado.
Mas para que isso seja pos-
sível terá que passar pelo
Conselho Municipal de Saú-
de, formado por moradores
e servidores que avaliarão
se a gestão plena é real-
mente atrativa.

Para que possa conven-
cê-los da mudança, serão
feitos simpósios para escla-
recer todas as dúvidas. “Se-
rão simpósios contínuos
para que eles saibam como
é e como funciona a ges-
tão plena. Os conselheiros
querem ter controle dos gas-
tos e maior fiscalização -
assim terão cuidado redo-
brado com o dinheiro públi-
co, independente da admi-
nistração”, diz Parra.

Estão previstas visitas
técnicas para cidades como
Pato Branco, Maringá, Lon-
drina e Umuarama. Além dos
vereadores, as visitas serão
feitas por conselheiros muni-
cipais de saúde e servidores
públicos. “Como está não dá
para continuar: um paciente
com fratura há 15 dias em
UPA esperando vaga, por
exemplo. Existem AIHs, mas
não tem médico nem leito. Se
tivéssemos gestão plena, o
Município poderia fazer con-
vênios e resolver a situação”,
complementa o parlamentar.

Atualmente, Cascavel é
responsável pela baixa com-
plexidade, ou seja, consultas
em unidades básicas e uni-
dades de pronto-atendimen-
to. Ocorre que o Estado - res-
ponsável pelas médias e al-
tas complexidades - não dá
conta de atender a demanda.
Sem liberação de vagas em
hospitais, os pacientes ficam
à espera de leitos nas UPAs.
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Uma licitação na qual a empre-
sa vencedora é aquela que ofertar o
maior valor - ao contrário das demais
em que o menor preço sempre ga-
rante o serviço. Assim será o pro-
cesso licitatório que irá escolher a
nova instituição financeira respon-
sável em pagar os salários dos ser-
vidores públicos municipais ativos,
aposentados e pensionistas do
IPMC (Instituto de Previdência do
Município de Cascavel). Com isso,
o Município encerrará o ano com um
reforço milionário em seu caixa.

A instituição vencedora terá de
apresentar proposta de no mínimo

Reforço milionário
nos cofres municipais

R$ 14,5 milhões para administrar
a conta dos servidores. Os recur-
sos entrarão no caixa livre do Mu-
nicípio. O valor ofertado deverá ser
líquido, não cabendo à contratada
a retenção de parcela ou percentu-
al a qualquer título e deverá ser
pago em parcela única na assina-
tura do contrato.

A licitação, no modelo presenci-
al, será no dia 28 de setembro na
Prefeitura de Cascavel. A abertura
dos envelopes com as propostas
ocorre a partir das 9h01 e após
conhecido cada valor terá início a
sessão de lances.

ESTRUTURA
Em maio deste ano, a prefeitura
possuía em seu quadro 7.838
servidores e o IPMC tinha 2.323
aposentados e pensionistas. São
cerca de 10 mil pessoas que
recebem seus salários atualmente
pela Caixa, detentora do contrato
para fornecimento do
serviço bancário. A maioria dos
servidores (6.473 pessoas) recebe
salários até R$ 5 mil. Outros
1.075 possuem salários de R$ 5
mil a R$ 10 mil; 50 servidores
estão na faixa salarial de R$ 10 mil
a R$ 20 mil e outros 121 recebem
acima de R$ 20 mil.

CINCO ANOS
A instituição bancária vencedora
irá administrar a conta dos
servidores por um período de
cinco anos contado a partir de 5
de dezembro. O contrato obriga o
banco a instalar um PAB (Posto
de Atendimento Bancário) e
terminais de autoatendimento no
interior da prefeitura para atender
aos servidores.

FOLHA
Em maio, a folha bruta dos
servidores municipais ativos era de
R$ 28,4 milhões e dos inativos de
R$ 5,5 milhões.
O montante da folha de pagamento
gerada pela prefeitura será
centralizado na instituição financeira
vencedora do processo de licitação.

Priorizar investimentos em tecnologia
na educação por meio de iniciativas
como a robótica nas escolas rendeu ao
prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, em 18 meses de
administração, o título de “Prefeito
Inovador 2018”, e à Fundetec o prêmio
“Projeto Inovador 2018” pelo
lançamento do DISS (Dispositivo
Inteligente de Segurança e Serviço). O
reconhecimento veio publicamente
nessa quinta-feira (13), durante o
principal encontro de tecnologia para
a administração pública do Estado,
que continua nesta sexta-feira (14) em
Ponta Grossa. É o 6º Congresso
Paranaense de Cidades Digitais.

Prefeito Inovador 2018
O Prêmio

Evento direcionado a prefeitos,
gestores e vereadores, o congresso

visa auxiliar o planejamento
municipal, aproximando os

gestores do mercado fornecedor de
tecnologias capazes de impulsionar
o desenvolvimento socioeconômico,

e reconhece, por meio da Rede
Cidade Digital (RCD).  Cascavel

ganhou notoriedade com a
inovação educacional. Para chegar

ao prêmio, a RDC analisou as
publicações no Portal do Município,
os investimentos feitos em robótica

educacional nas escolas, a
tecnologia empregada na formação
de alunos e professores na sala de

aula, ficando para Cascavel o
destaque nessa categoria durante

2018, ano em que a Fundetec
implantou também o “Projeto Criar”,

um espaço dentro da
Fundação voltado para a formação

de professores e de alunos de
várias cidades da região,
sendo hoje nossa cidade

referência em criatividade e
robótica para cidades vizinhas e

para o Estado.

 SECOM

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz



HOJE NEWS 05
CASCAVEL, 14 DE SETEMBRO DE 2018



LOCAL06
HOJE NEWS, 14 DE SETEMBRO DE 2018

 Após quase dois anos do início
da Feira do Pequeno Produtor no es-
tacionamento da Paróquia São Cris-
tóvão, em Cascavel, poucos são os
feirantes que resistiram no espaço.

O que desmotivou a maioria de-
les é o baixo movimento e hoje so-
mente cerca de dez barracas são
montadas semanalmente no local.
“Houve uma diminuição de 80% de
feirantes que não estavam satisfei-
tos com o movimento”, revela o fei-

rante Milton Myazaki.
Apesar de tudo, para ele, a ativi-

dade ainda é rentável: “Trabalho
com a venda de legumes e conser-
vas e sempre há procura”.

Milton Morais participa também
de feiras no Parque São Paulo, no
Bairro Maria Luiza e no Bairro Acli-
mação, e decidiu fazer parte do gru-
po no São Cristóvão. “Comecei faz
poucas semanas aqui e percebi que
o movimento começa a melhor por
volta das 17h”, conta.

Os feirantes deixam o convite
para a população do bairro e de
outras regiões façam compras de
produtos fresquinhos todas as
quartas-feiras. “Garantimos ali-
mentos de qualidade e com preço
mais acessível que nos supermer-
cados”, ressalta Myazaki.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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, 14 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Ademir de Souza e Marli Gonçalves Alves
2- Everton Vieira Lazzarin e Mariane Ulsenheimer
3- Pedro Antonelli e Ilza Pizatto
4- Giovani Marcelo Baldissera e Lilian  Patricia de Ramos Machado
5- Eziel Lucas de Caires Moraes e Sabrina Matheus de Lima
6- Rafael Nunes Neto e Aline Aparecida de Oliveira
7- Thiago Poronhak e Bruna Franciellí dos Santos
8- Aduan Carlos de Oliveira da Rosa e Juliana Neves Veiga
9- Valter Ribeiro Brizola e Thays Alebrante de Souza
10- Carlos Henrique Cieslak e Lannay Éllen Izidoro
11- Márcio de Oliveira e Jessica Cristina Nascimento Feltes
12- Roberto Vinicius Albuquerque de Lima e Andreia Iara Carvalho Piovesan
13- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos
14- Luan Ricardo Silva Veloso de Linhares e Mayara Cristina Maciel de Oliveira
15- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira
16- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
17- Jackson Messias Lazarini e Ana Claudia da Rocha de Souza
18- Kirlyan Salles Santos e Rosangela Sthephany Almeida Silva
19- Rodrigo Cezar da Silva e Juliana Cristina Tonello Batista

Feira reduzida

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

NÚMERO de feirantes no São Cristóvão caiu

cerca de 80%

UBS FECHADA
Moradores do Bairro Morumbi, zona
norte de Cascavel, estão preocupados

com a possível falta de atendimento de
saúde a partir de terça-feira (18). É que
a UBS (Unidade Básica de Saúde) está

em reforma e a estrutura está
realocada no salão da Igreja Católica,
entre as Ruas Monte Negro e Serra da

Esperança. Acontece que na terça
começam os preparativos para a festa

da paróquia, que ficará fechada por seis
dias. O evento é no domingo (23) e não

se sabe para onde será remanejado
quem procurar a unidade.

A Secretaria de Comunicação da
Prefeitura de Cascavel não quis responder

ontem ao questionamento sobre o que
será feito para não deixar os pacientes
sem o atendimento básico de saúde. O
secretário de Saúde, Rubens Griep, foi
procurado pela reportagem mas não

retornou às mensagens.

 Reportagem: Marina Kessler
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 O transporte público de Casca-
vel perdeu 3,2 milhões de passa-
geiros nos últimos cinco anos. Dos
24 milhões de embarques registra-
dos em 2012, ano com maior nú-
mero de passageiros da história, o
volume caiu para 20,8 milhões em
2017. Desde 2015, quando usar o
transporte público ficou restrito ao
uso do cartão do Vale Sim, os em-
barques de passageiros não pas-
sou mais dos 21 milhões.

Segundo o presidente da Cet-
trans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito), Alsir Pe-
lissaro, a instabilidade econômi-
ca tem ocasionado essa queda.
Contudo, eles têm trabalhado no
que é possível para reconquistar
os passageiros.

“Estamos implantando esse
novo sistema, com mais qualidade,
agilidade e funcionalidade. Espera-
mos aumentar o número de usuári-
os. Vai ficar muito melhor para a
população”, adianta Alsir. E, confor-
me ele, a média de passageiros
consegue manter o sistema.

“As pessoas desempregadas

também fazem parte dos que para-
ram de usar o transporte público.
Então, se melhorar o cenário do
emprego, automaticamente após
contratado o colaborador recebe o
vale-transporte e se reintegra ao
sistema”, explica Pelissaro.

3 milhões deixaram
de andar de ônibus

Em outubro, a Vale Sim completa dez anos de existência e este ano deve ser
de novidades para os passageiros. Uma das primeiras promessas do sistema,
o bilhete eletrônico temporal deve, enfim, ser implantado, possibilitando a

troca de ônibus em qualquer ponto da cidade sem precisar passar pelos
terminais, segundo informou o Município na apresentação do novo modal de
transporte oriundo das obras do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado).
Isso, inclusive, é uma das determinações do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) e que ainda não foi implementada. Mas deve ocorrer em

breve, pois com esse novo sistema, linhas como Leste/Sul e Sul/Oeste via
Carlos Gomes não devem mais existir e no lugar um novo itinerário vai ligar o
Terminal Sul ao corredor exclusivo da Avenida Brasil, no Centro de Cascavel.
“A partir dali o passageiro poderá se conectar com a cidade toda. O bilhete
temporal vai possibilitar a troca de ônibus na estação”, promete a empresa

Datapron, que realizou os estudos do novo modal de transporte de Cascavel.
Segundo Alsir Pelissaro, isso deve ser implantado antes mesmo do sistema,

mas ainda não há data definitiva pois dependem de algumas reuniões.
“Temos que discutir várias coisas, dentre elas o tempo que vamos dar para o
passageiro trocar de ônibus com a mesma passagem. São detalhes técnicos,

mas queremos isso funcionando um pouco antes da implantação do novo
modal”, disse o presidente da Cettrans.

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Fábio Donegá

NÚMERO de passageiros caiu 13% em cinco anos

Movimento do sistema de
transporte coletivo de Cascavel
ANO ....................... EMBARQUES
2009...................... 19.828.392
2010...................... 22.279.132
2011...................... 23.948.260
2012...................... 24.085.754
2013...................... 23.890.355
2014...................... 23.718.204
2015...................... 21.427.596
2016...................... 20.618.457
2017...................... 20.799.016
2018 (jan a jul) ........ 12.202.736

R$ 10 milhões
em gratuidade

No período de janeiro a julho de
2018, houve 12,2 milhões de

embarques em Cascavel, dos quais
8,4 milhões que desembolsaram a
tarifa por completo, 2,7 milhões
andaram de graça e 996,5 mil

foram embarques de estudantes,
que pagam meia tarifa. Só as

gratuidades somam representam
R$ 10 milhões quando considerada a

tarifa vigente: R$ 3,65.
Contabilizando desde janeiro de

2009, quarto mês após a
implantação da Vale Sim, até julho
deste ano, foram cerca de 212,8

milhões de utilizações do cartão nos
ônibus urbanos e terminais da cidade.

10 anos com novidades
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Após as duas primeiras sema-
nas de avaliação do novo sistema
de funcionamento do transporte
coletivo urbano de Cascavel com
a inauguração dos novos Termi-
nais Leste e Nordeste no início do
mês, a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trân-
sito) concluiu nessa quinta-feira
(13) o estudo para implantação de
duas novas linhas, e os ajustes
que serão necessários em três li-
nhas já existentes, visando à me-
lhoria do atendimento dos passa-
geiros que usam o sistema na re-
gião norte da cidade.

A partir de segunda-feira (17)

entrarão em operação as novas li-
nhas Terminal Nordeste-Coopavel, a
qual oferecerá maior agilidade aos
passageiros, que não precisarão
mais fazer um transbordo no Termi-
nal Leste; e a Consolata - via Jacare-
zinho, a qual atenderá a uma reivin-
dicação dos moradores, ampliando
as opções de deslocamento.

Também serão ajustadas as li-
nhas Riviera, passando pelo Bair-
ro Bela Vista, após as 20h; a Li-
nha Presidente, que passará pelo
Trevo Cataratas, e a Linha Rua Cor-
bélia, que terá o horário amplia-
do no período noturno.

“Durante esse período de avali-

ação ouvimos a população, con-
forme a recomendação do prefei-
to Leonaldo Paranhos e, com o
trabalho da nossa equipe, identi-
ficamos outras necessidades téc-
nicas. Essas dificuldades inici-
ais, como já havíamos previsto,
são esperadas para esse perío-
do de adaptação do novo siste-
ma, que ainda passa por ajustes,
até que todo o sistema esteja
totalmente integrado. Continuare-
mos avaliando as demais linhas
e permanecemos abertos a su-
gestões, visando ao conforto da
população”, detalha o  presiden-
te da Cettrans, Alsir Pelissaro.

 Um pacu de 24 quilos foi retira-
do do Lago Municipal de Cascavel
na manhã de ontem (13) pelas equi-
pes da Secretaria de Meio Ambien-
te responsáveis por analisar perio-
dicamente a qualidade da água e
da carne dos peixes do local, visan-
do à Pesca no Lago, que será reali-
zada neste domingo (16).

O tamanho do pescado surpre-

Região norte: novas linhas

 Não será permitida pesca antes durante a noite ou de madrugada.
Os portões do lago serão abertos às 6h do domingo e a premiação será
às 17h. Nesta edição todos os peixes mais pesados de cada espécie
receberão premiação de artigos de pesca e medalhas. Haverá premia-
ção especial para os três peixes mais pesados e medalhas:

Organização
Os trabalhos no Lago seguem

acelerados para garantir o
sucesso da 18ª Pesca. Já foram

instaladas as supertendas sobre
a barragem, para garantir um

espaço adequado com maior
acomodação dos trailers na

praça de alimentação e a área
reservada ao lazer da garotada
também foi ampliada, uma vez

que o estacionamento ficará
fechado. Haverá atrações como

cama elástica, escorregador,
brinquedos, pinturas, Expresso

Brincalhão, jogos educativos
com premiação, entre

outras atividades.

Inscrições
A participação no evento tem
caráter beneficente e quem
deseja aderir precisa estar
credenciado. Para isso, basta
entregar um quilo de alimento
não perecível em um dos quatro
pontos de inscrição e receber o
regulamento do evento e uma
pulseira de identificação. Os
alimentos serão destinados ao
Provopar. A pulseira é obrigatória
a partir dos 5 anos de idade.
É possível se inscrever no
Provopar (atrás do Centro de
Eventos) e na Pesca e Cia até a
véspera do evento (sábado, dia
15); já na prefeitura e na
Secretaria de Meio Ambiente as
inscrições seguem até hoje (14).

endeu os organizadores do evento,
que enviaram parte da carne para
o laboratório e o restante foi desti-
nado para o Zoológico para alimen-
tação dos animais.

“Ficamos surpresos com o acha-
do. Nas demais análises foram
outras espécies retiradas, com
peso mais baixo, contudo, a quali-
dade sempre aprovada para o con-
sumo humano”, detalha o coorde-
nador do evento, José Ferreira, que
acredita numa premiação surpreen-
dente no domingo. “Muita gente fi-
cou animada em participar da pes-
caria após esta retirada acidental”,
comemorou.

PESCA NO LAGO: PACU DE 24 KG

Horário

 1º Lugar: Kit Vara Shimano Eclipse + Carretilha Lews 8 Rolamento com linha multifilamento
 2º Lugar: Caixa Térmica Coleman 56 Litros Word Cup 94
 3º Lugar: Barraca Coleman Lx3 (para 3 pessoas)
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Aquele que melhor goza a
riqueza é aquele que menos

necessidade dela tem.
Epicuro

Sorrisos
A Apofilab (Associação de Portadores de Fissura

Labiopalatal de Cascavel)  participará da 66ª Festa da
Padroeira, que será realizada de 3 a 14 de outubro.

Ao todo, são 500 ingressos à venda. Para ajudar, basta
escolher o cardápio: Jantar Italiano, Café Colonial,

Sukiyaki, Porco à Paraguaia e Costelão.
Mais informações pelos telefones

(45) 3326-7986 e (45) 9843-3330.

Mérito
Hoje tem solenidade de

entrega do
título de Mérito

Universitário ao jornalista
Juan José Duran. A entrega
será feita pelo reitor Renato

Silva, às 19h30, no
auditório da Univel.

Mãos
Para comemorar 50 anos de
carreira, o escultor Dirceu

Rosa lança o livro "50 anos
criando com as mãos”.

A obra traz suas esculturas
em 228 páginas.

oOo
O lançamento será dia 20 de

setembro no Teatro
Municipal Sefrin Filho, às
20h, com entrada franca e

fica em exposição
 até 30 de setembro.

Night
Hoje tem Forró Especial
Falamansa, no Botequim

da Esquina.

Mateada
Hoje tem a 11ª edição da
Mateada da Unioeste, a

partir das 17h no Centro de
Convivência do Campus de
Cascavel. O evento já é uma

tradição e marca a
comemoração do Dia do
Gaúcho, celebrado em

20 de setembro.

Felicidades!

Luiz Valcir dos Santos,
Raquel Terra, João Ricardo,

Carlos Silveira, Jandir
Rodrigues, Manuel Augusto
Valente, Felipe Machado,
João Paulo Santos, Maura

Juliana Sandri e Eliane
Maria Zich.

Aline Camargo, pelas lentes de Arivonil Policarpo
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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  �  ORGULHO E PAIXÃO

 � BAND
MALHAÇÃO

Gabriela se decepciona com as ma-
nifestações agressivas dos alunos.
Dandara perdoa Hugo e os dois trocam
elogios. Os fiscais reportam a Getúlio
que encontraram diversas irregularida-
des no restaurante, e Paulo e Marli se
surpreendem. Paulo confronta Getúlio.
Os alunos começam a receber mensa-

gens com antigos posts machistas de
Hugo em redes sociais. Fabiana acusa
Dandara de ter colocado uma bomba
em seu antigo colégio.

O TEMPO NÃO PARA
om Sabino diz que foi traído por Sa-

muca. Betina conta a Emílio que tem
planos de preparar Lalá para seduzir
Marocas. Emílio pede a Belém que in-
vestigue Lalá. Eliseu deduz que Cecílio

Todos acusam Xavier, e o Juiz
ordena a prisão do homem.
Ernesto consegue capturar Xavier,
que é preso por Baltazar. Brandão é
inocentado e todos comemoram.
Elisabeta afirma a Cecília que ela já
é mãe do bebê abandonado a sua
porta. Julieta oferece seu apoio a
Mariana, e as duas trocam confis-
sões. Brandão confronta Xavier na
delegacia. Elisabeta comemora o
talento reconhecido de Ema.
Mariana incentiva Otávio a assumir
seu amor por Luccino.

precisa de um psiquiatra. Bento aceita
o emprego que Samuca lhe oferece na
Samvita. Carmen fica surpresa ao ver
Betina com Lalá.

SEGUNDO SOL
Luzia oferece tratamento médico a

Galdino, em troca dos segredos que o
capataz sabe sobre Laureta. Rosa fica
estarrecida com o descaso de Laureta
por Galdino. A mãe de Galdino morre, e
ele decide procurar Luzia para se vingar
de Laureta. Luzia e Roberval descobrem
que Laureta está envolvida com o tráfi-
co de drogas. Naná discute com Nestor
e vai até a casa de Dodô cuidar da famí-
lia. Ionan não resiste e beija Maura no-
vamente.

JESUS
Jesus diz que a Mulher Samaritana não

terá mais sede. Ele pede para ela chamar o
marido. Ami tem esperança em sua cura. Ya-
rin fica maravilhada com as palavras de Je-
sus. Susana tenta ajudar Shabaka a cuidar
do ferimento em sua mão, mas ele não dei-
xa. Adela fala sobre Jesus com Diana. Pedro
diz que não deveria ter deixado Jesus sozinho.

ASAS DO AMOR
Berna pede para Leyla se afastar de

Alper. Engin ameaça Alper: se ele não
parar, irá matá-lo. Hasmet quer desco-
brir o delator e Ridvan diz para ele pro-
curar em seu círculo próximo.

 � RECORD

Xavier ameaça a
todos com uma arma

dentro do tribunal
DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

horóscopo

Á
ri

es

A comunicação está em alta e você
não terá dificuldade para dizer o que
pensa. Mas, às vezes, vale a pena
usar a diplomacia para não se envol-
ver em uma saia justa.

To
ur

o

Se quer engordar o bolso, o jeito é
mergulhar no trabalho e aceitar tare-
fas extras. Valorize a estabilidade com
a cara-metade e invista no romantis-
mo para animar a intimidade

G
êm

os

Com a Lua em seu signo, o dia promete
ser mais agitada. Confiança e criativida-
de podem abrir muitas portas - experi-
mente! Mas talvez a relação não seja tão
tranquila com alguém mais velho.

C
ân

ce
r Hoje, melhor agir com cautela e não se

arriscar muito. Concentre-se em ativida-
des que pode desenvolver a sós e não
confie demais nos colegas. Planos para
uma viagem talvez precisem ser revistos.

Le
ão

Bom dia para cuidar das finanças - pode
ganhar uma grana a mais com um traba-
lho extra. Deixe a rotina de lado e viva
novas experiências. A convivência com
os amigos tem tudo para ser divertida.

V
ir

ge
m É hora de se concentrar na vida profissi-

onal e correr atrás das suas metas. O
astral é favorável para fechar um bom
negócio, aumentar seus ganhos ou en-
contrar um emprego que pague melhor.

Li
br

a

Você estará mais à vontade para lidar
com segredos. Vai interagir bem com
as pessoas se trabalhar em grupo.
Bom momento para entrar em contato
com pessoas que estão longe.

E
sc

or
pi

ão O desejo de romper a rotina e deixar
de lado algumas regras pode crescer.
É um bom momento para mudar coi-
sas, ainda que faça isso na surdina.
Evite discutir com a pessoa amada.

S
ag

it
ár

io A carreira ganha um impulso das es-
trelas e você pode conquistar um pos-
to melhor, se concentrar sua atenção
nessa área. Os relacionamentos es-
tão em alta.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom dia para iniciar um curso. Você

terá disciplina e dedicação de sobra
para se destacar no trabalho. Talvez
precise lidar com alguns desafios, es-
pecialmente na comunicação.

A
qu

ár
io Você conta com sorte para se desta-

car em tudo o que fizer. A Lua brilha
em seu paraíso astral e tudo deve cor-
rer com mais tranquilidade. Só precisa
ter cautela com os gastos.

 P
ei

xe
s Quem trabalha com produtos voltados

para o lar tem tudo para se dar bem
hoje. A vida familiar está em foco, mas
é melhor deixar as diferenças de lado.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 33

 A quinta-feira começou com mui-
ta violência no trânsito de Cascavel.
Já nas primeiras duas horas da
manhã seis vítimas foram encami-
nhadas para atendimento hospita-
lar por meio da regulação do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência). Três delas ficaram feridas
no mesmo acidente na Avenida Tan-
credo Neves, esquina com a Rua Rio
de Janeiro, cruzamento recém-aber-
to por conta das obras de reforma
da Tancredo. Um dos motociclistas
furou a preferencial e as duas moto-
cicletas se chocaram. Duas pesso-
as ficaram em estado grave.

Até o meio-dia, cinco acidentes
de trânsito foram registrados na ci-
dade e apenas um deles não envol-
veu motocicleta, segundo o Corpo de
Bombeiros, que socorreu as vítimas.

“O sistema esteve apertado,
emprestamos várias macas e tive-
mos retenções pontuais nas UPAs
[Unidades de Pronto-Atendimento]
e no HU [Hospital Universitário]”,
conta o diretor-técnico do Consamu
(Consórcio Intermunicipal Samu
Oeste), Rodrigo Nicácio.

O HU, que diz estar superlotado
desde a semana passada, come-
çou a chamar pacientes novamen-
te e, segundo a assessoria de im-

prensa, a situação está se norma-
lizando apesar de a demanda ain-
da ser grande.

De manhã, foram três pessoas
encaminhadas ao hospital. Mas com
a quantidade de acidentes de trânsi-
to o sistema ficou tumultuado. “São
ocorrências ao longo do dia que im-
pedem que os pacientes que aguar-
dam vaga sigam para o hospital. Te-
mos nove casos ortopédicos aguar-
dando vaga. Chegamos a 15 durante
a semana”, lamenta Nicácio.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 Um acidente deixou uma idosa ferida na

tarde de ontem na PR-180 em Cascavel.

Foi perto do Distrito de São Salvador.

Uma Saveiro e um Astra se envolveram

na batida. O motorista do Saveiro contou

que parou na pista para esperar um

ônibus que estava na frente e que

entraria em uma estrada vicinal. Como o

local não tem acostamento, o motorista do ônibus precisou reduzir a velocidade

e não tinha para onde jogar o veículo para poder acessar a estrada. O condutor

da Saveiro conseguiu segurar, mas o motorista do Astra que vinha atrás não

freou a tempo e bateu na traseira do outro carro, ficando com a parte da frente

destruída.  O motorista do coletivo chamou o Corpo de Bombeiros, que atendeu

uma idosa que estava no Astra e teve ferimentos moderados.

Violência nas ruas
Atropelado por bicicleta
Dois homens ficaram feridos em um
acidente registrado no Bairro Neva em
Cascavel. Foi no cruzamento da Rua
Castro Alves e da Rua Vitória. Um
ciclista seguia pela Rua Castro Alves e
atingiu um homem que atravessava a
via. Os dois tiveram ferimentos
moderados e foram encaminhados para
atendimento hospitalar.

POPULARES acalmaram vítimas na Avenida

Tancredo Neves

 Colisão na PR-180

Giro da
Violência

Acidente de trabalho
Uma jovem ficou ferida em um acidente
em uma empresa de fabricação de
ônibus que fica às margens da BR-277
em Cascavel. Ela caiu de um metro de
altura. O Corpo de Bombeiros foi
acionado e fez o socorro da vítima, que
teve ferimentos leves. Ela foi levada para
atendimento hospitalar.

Agentes em Seminário
Começou ontem em Guarapuava o 1º
Seminário Estadual sobre Saúde do
Trabalhador Prisional de iniciativa do
Depen (Departamento Penitenciário)
do Paraná, por meio da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento
Penitenciário, oferecido a agentes
penitenciários de todo o Estado. O
seminário conta com participação de
palestrantes renomados no País e as
atividades terminam hoje.
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 A família de Denis Eduardo Pascoski

compareceu ontem ao Fórum de

Cascavel para pedir justiça. Eles

acompanharam o julgamento de Jessé

Alves e Cleberson Luiz França Ferreira

pela morte de Denis ocorrida em 24 de

agosto de 2016. “Foi uma vida tirada por

motivo banal”, disse a irmã de Denis,

Patrícia Vieira de Alcântara. “Ele tinha

aprontado algumas, mas coisa de

“Uma vida tirada por motivo banal”
adolescente, ele não era bandido. E foi

morto por causa de uma menina que era

envolvida com gente da pesada”.

Denis deixou duas filhas, uma de cinco

anos, que tem deficiência, e uma de três

anos, que nem chegou a conhecer. “A

namorada dele estava grávida quando

ele foi morto”, contou Patrícia.

Jessé estaria namorando uma menina

que já tivera um relacionamento com

Denis. “O Jessé já estava ameaçando o

Denis, mas aí meu irmão foi conversar com

ele e disse que estava tudo resolvido. No

dia da morte, meu irmão estava comendo

pizza com a namorada. O Jessé chegou,

disse que era policial, pediu do Denis e

quando o viu atirou e o matou”, lembra.

 RÉU CONFESSO
Jessé Alves estava preso e confessou o
crime, só que disse que foi em legítima
defesa pois vinha sendo ameaçado
pela vítima. Jessé foi preso um mês
depois do crime e confessou a prática.
Contudo, primeiro, em parceria de
Cleberson Ferreira, teria induzido um
adolescente a assumir o crime. Apesar
da apresentação do menor, a polícia
desconfiou porque a garota que estava
com Denis no momento do crime
reconheceu a voz de Jessé a partir de
um áudio que o acusado mandou
para um policial tentando se
desvencilhar de qualquer suspeita. O
que gerou mais dúvida para a polícia,
na época, é que o acusado morava a
uma quadra da vítima e não cobriu a
morte para o veículo de comunicação
ao qual trabalhava.

CONDENADO
Conforme denúncia de homicídio qualificado, Jessé Alves foi condenado a 23 anos

de prisão. Já Cleberson Ferreira foi condenado a 16 anos de prisão. Os dois

podem recorrer da sentença, mas seguem em regime fechado.

 Articulação
No julgamento, o Ministério Público

mostrou conversas telefônicas

grampeadas dos acusados que

ajudaram a comprovar a autoria:

“Dos dois, o Jessé é o mais perigoso,

porque é articulador, tem boa

dicção, boa conversa, tanto que se

infiltrava no meio policial, escutava

o rádio da polícia, e usava de um

trabalho na imprensa para saber de

detalhes importantes”, disse aos

jurados o promotor Alex Fadel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
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 A segunda fase do Campeona-
to Paranaense de Futebol Sub-19
será encerrada neste sábado,
com a realização de seis jogos
marcados para iniciar simultane-
amente às 15h. Para o FC Casca-
vel, o compromisso será em Foz
do Iguaçu, onde enfrentará o time
local no CT do Triângulo.

Terceiro colocado no Grupo D,
fora da zona de classificação à pró-
xima fase, o time cascavelense vai
para o tudo ou nada contra os igua-
çuenses. É que apenas a vitória in-
teressa à Serpente Aurinegra, e por
goleada. Além disso, precisa que o
Paraná Clube não vença o Maringá.

Com 6 pontos, o FC Cascavel
disputa a vaga diretamente com o
Paraná, que tem 8 e receberá o lí-

 RETROSPECTO
Nesta segunda fase do Paranaense de Futebol Sub-19, o Foz do Iguaçu não tem

oferecido resistência aos rivais. O Azulão da fronteira amargou cinco derrotas em

cinco jogos até aqui. Perdeu duas vezes para o Maringá (5 a 0 e 3 a 0), duas vezes

para o Paraná Clube (7 a 0 e 3 a 1) e uma vez para o FC Cascavel (7 a 1). Antes, na

primeira fase, FCC e Foz também estavam no mesmo grupo, e o time cascavelense
levou a melhor nos dois confrontos: 5 a 1 fora de casa e 3 a 1 como mandante.

   SÉRIE B
19h15 Coritiba x Londrina
20h30 Figueirense x São Bento
21h30 S. Correa x Fortaleza

    ESPANHOL
16h Huesca x R. Vallecano

    ALEMÃO
15h30 B. Dortmund x E. Frankfurt

  FRANCÊS
14h Nice x Rennes
15h45 PSG x Saint-Etienne

JOGAM HOJE

FC Cascavel: tudo ou nada

ASSESSORIA

der e já classificado Maringá neste
sábado, em Curitiba.

Caso o Tricolor da capital vença,
garantirá vaga na próxima fase in-
dependentemente de outros resul-
tados. Já se o Paraná for derrotado
e o FCC vencer, o time cascavelen-
se é quem avançará. Em caso de
empate em Curitiba, o FC Cascavel
precisa vencer o Foz por pelo me-
nos quatro gols de diferença.

  BRASILEIRÃO
16h Ceará x Vitória
16h Grêmio x Paraná Clube
19h Vasco x Flamengo

       SÉRIE B
16h30 B. de Pelotas x CRB
16h30 Criciúma x Avaí
16h30 Boa Esporte x Paysandu
19h Goiás x Atlético-GO
21h Oeste x Ponte Preta

      FRANCÊS
12h Caen x Lyon
15h Toulouse x Mônaco

     INGLÊS
8h30 Tottenham x Liverpool
11h Chelsea x Cardiff
11h Man. City x Fulham
11h Newcastle x Arsenal
13h30 Watford x Man. United

   ALEMÃO
10h30 B. de Munique x B. Leverkusen

     ITALIANO
10h Internazionale x Parma
13h Napoli x Fiorentina

ESPANHOL
8h At. de Madri x Eibar
11h15 Real Sociedad x Barcelona
15h45 A. Bilbao x Real Madrid

JOGAM SÁBADO

JOJUPS
A Divisão A da 31ª edição

dos Jojups (Jogos da Juventu-
de do Paraná) será encerrada
neste sábado em Toledo,
após nove dias de disputa. A
delegação cascavelense
segue com equipes na cidade
vizinha. Ontem o vôlei femini-
no perdeu na segunda fase
para Curitiba e hoje tem um
dia decisivo para definir a
permanência na elite dos
Jogos ou ser rebaixado. Já o
handebol feminino tem
decisão pela semifinal da
modalidade. No basquete
masculino, o compromisso
pela última rodada da fase
de grupos foi ontem à noite
contra Toledo, valendo vaga
na semifinal ou para decidir
a permanência na Divisão
A, ambos nesta sexta-feira.
Cascavel também segue
com representantes no
judô, que será encerrado
hoje em Toledo.

O Comitê Paraolímpico Brasilei-
ro promoverá no próximo dia 22 (sá-
bado) o Festival Paraolímpico, em
celebração ao Dia do Atleta Parao-
límpico, e escolheu quatro cidades
do Paraná dentre as 48 de todos os
Estados do País a receber o megae-
vento. Cascavel, Curitiba, Maringá e
Pontal do Paraná estão na lista.

O Festival Paraolímpico promove-
rá a experimentação do esporte
adaptado a cerca de 7.200 mil crian-
ças e adolescentes, com faixa etária
de 10 a 17 anos. A programação ofe-
recerá três modalidades por sede e
terá duração de duas horas e meia.

A intenção é de mobilizar pessoas
com deficiência em todo o território
brasileiro por meio das atividades.

Em Cascavel, o evento será no
Completo Esportivo Ciro Nardi, com
experiência proporcionada em três
modalidades: atletismo, basquete
em cadeira de rodas e bocha.

Festival Paraolímpico



ESPORTE 15
CASCAVEL, 14 DE SETEMBRO DE 2018

 Mais de 350 atletas participa-
rão de mais uma edição da Copa
Comercial de Futebol, que se inicia
neste fim de semana na Associa-
ção Atlética Comercial.

Neste ano as partidas serão
nos campos da Sede Campestre e
em três categorias: Livre, Sênior e
Super Sênior. As partidas serão as

Copa Comercial
sextas e segundas-feiras a noite e
aos sábados à tarde.

Ao todo a competição reúne
34 times, sendo 16 na Livre, 10
na Sênior e 8 na Super Sênior.
Para esta sexta-feira, no primei-
ro dia de disputas, estão progra-
mados cinco jogos entre senio-
res: Tintavel x União (19h15),
Contábil Plus/Joga 10 x Cattani
SUl (20h30) e Zonin Materiais/
Mercosul Encanadores x Gil-
max/Imobiliária Roani (21h30)
no campo 1; e Posto Texas/Oxi-
gaçu x Notoya Veículos (19h15)
e Agrossol x Consórcio Fipal
(20h30) no campo 2.

Amanhã terá início a categoria
Super Sênior, com jogos às 15h30
e às 16h30 nos campos 2 e 3, e
segunda-feira terá início a Livre, com
oito jogos a partir das 19h15.

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- VANDERLEI LOPES DA SILVA E SIMONE RAMOS RODRIGUES

02- IGOR CESAR CATORI DAMARATI E ANA MARIA MARIANO DA CRUZ

03- VAGNER LUIS DA ROCHA E SAMARA CRISTINA SPERLING

04- ANDERSON RODRIGO GASPAR DA ROSA E LARINÊS DA SILVA

05- VALDIR RODRIGUES E LUCIANE NAPPEL YOSHINO

06- ANDERSON PINTO PINHEIRO E SUELLEN CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO

07- ALCEU VILANOVA E ANA PAULA ALVES DA SILVA

08- JOSUÉ DE SOUZA ANTUNES E EVA APARECIDA DEBONI MACHADO

09- CARLOS ROBERTO RUIZ E SANDRA DE PAULA QUEIROZ

10- WILLIAN LUCAS ZUCONELLI SILVA E BRUNA EMANUELE RICHETTI

11- RENATO KRUPINISKI DE SOUZA E LERIANE FERREIRA RODRIGUES

12- WILLIAM DE SOUZA CHAVES E LIDIANE NUNES FIGUEIREDO

13- GILBERTO DELALIBERA E ANGELA MARIA FRANÇA

Cascavel, 14 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

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA (11/9)
CSA 1x2 Vila Nova

ONTEM
Guarani x Juventude

HOJE
19h15 Coritiba x Londrina
20h30 Figueirense x São Bento
21h30 S. Corrêa x Fortaleza

SÁBADO
16h30 B. de Pelotas x CRB
16h30 Criciúma x Avaí
16h30 Boa Esporte x Paysandu
19h Goiás x Atlético-GO
21h Oeste x Ponte Preta

27ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 47 26 14 5 7 39 26 13
2º CSA 46 27 13 7 7 38 29 9
3º Atlético-GO 43 26 12 7 7 38 35 3
4º Vila Nova 43 27 11 10 6 26 18 8
5º Goiás 42 26 13 3 10 36 32 4
6º Avaí 42 26 11 9 6 33 21 12
7º Guarani 38 26 10 8 8 34 29 5
8º Figueirense 38 26 10 8 8 34 30 4
9º Coritiba 36 26 9 9 8 28 28 0
10º Ponte Preta 35 26 9 8 9 28 23 5
11º São Bento 34 26 8 10 8 26 26 0
12º Oeste 34 26 8 10 8 27 30 -3
13º Londrina 33 26 9 6 11 29 32 -3
14º Criciúma 32 26 8 8 10 26 30 -4
15º CRB 29 26 7 8 11 20 28 -8
16º Paysandu 29 26 7 8 11 25 34 -9
17º B. de Pelotas 28 26 6 10 10 22 26 -4
18º Juventude 28 26 5 13 8 20 27 -7
19º Boa Esporte 24 26 6 6 14 21 34 -13
20º S. Corrêa 22 26 5 7 14 21 33 -12

VÔLEI
O Campeonato Municipal de

Voleibol chega à sua 5ª e última
etapa da fase classificatória neste
domingo, com oito jogos na AABB

Cascavel. O primeiro jogo está
previsto para iniciar às 8h e o

último às 17h30. No naipe
feminino, a equipe AABB Cascavel

lidera o Grupo A e o time Copel
Clube lidera o Grupo B. No

masculino, o Fitness Life é o
ponteiro do Grupo A e o Guarujá/

Sicoob o do Grupo B.

 LNF
A Liga Nacional de Futsal terá a 18ª e penúltima rodada neste fim
de semana sem a presença do Cascavel Futsal, que folga e fica na
torcida para não deixar o grupo dos 16 que avançarão de fase. O
time cascavelense é o 15º, mas pode ser ultrapassado por São

José e Assoeva. Na última rodada, na quinta-feira (20), a Serpente
Tricolor receberá o Magnus no Ginásio da Neva, às 20h15.



ESPORTE16
HOJE NEWS, 14 DE SETEMBRO DE 2018

SÉRIE A

SÁBADO
16h Ceará x Vitória
16h Grêmio x Paraná
19h Vasco x Flamengo

DOMINGO
11h Botafogo x América-MG
16h Cruzeiro x Atlético-MG
16h Atlético-PR x Fluminense
16h Bahia x Palmeiras
16h Santos x São Paulo
19h Corinthians x Sport

SEGUNDA-FEIRA
20h Chapecoense x Internacional

25ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Internacional 49 24 14 7 3 31 13 18
2º São Paulo 49 24 14 7 3 36 19 17
3º Palmeiras 46 24 13 7 4 36 16 20
4º Flamengo 44 24 13 5 6 35 20 15
5º Atlético-MG 41 24 12 5 7 41 29 12
6º Grêmio 41 24 11 8 5 29 12 17
7º Cruzeiro 33 24 8 9 7 19 19 0
8º Santos 31 23 8 7 8 28 23 5
9º Fluminense 31 24 8 7 9 23 27 -4
10º Corinthians 30 24 8 6 10 25 21 4
11º América-MG 30 24 8 6 10 24 28 -4
12º Vitória 29 24 8 5 11 23 40 -17
13º Bahia 28 24 7 7 10 24 29 -5
14º Atlético-PR 27 23 7 6 10 26 25 1
15º Botafogo 26 24 6 8 10 21 33 -12
16º Vasco 24 23 6 6 11 26 35 -9
17º Sport 24 24 6 6 12 20 36 -16
18º Ceará 24 24 5 9 10 15 25 -10
19º Chapecoense 22 23 4 10 9 22 34 -12
20º Paraná 16 24 3 7 14 11 31 -20

     BRASILEIRÃO
11h Botafogo x América-MG
16h Cruzeiro x Atlético-MG
16h Atlético-PR x Fluminense
16h Bahia x Palmeiras
16h Santos x São Paulo
19h Corinthians x Sport

        SÉRIE C
15h30 Operário x Cuiabá

      FRANCÊS
16h Olympique x Guingamp

        ITALIANO
7h30 Roma x Chievo
10h Juventus x Sassuolo
13h Empoli x Lazio
15h30 Cagliari x Milan

JOGAM DOMINGO

Com o objetivo de manter a lide-
rança da categoria RC4 no Campeo-
nato Brasileiro de Rali de Velocidade, a
dupla Sandro Suptitz/Eduardo Ortolan
busca a vitória na 4ª etapa da tempo-
rada, a ser disputada nesta sexta-feira
e sábado em Rio Negrinho (SC). A du-
pla cascavelense lidera a competição
com 33 pontos, contra 19 de Carmi-
natti e Marcos Marini; e 18 da dupla
Émerson Destro/Sérgio Avallone.

O piloto Sandro Suptitz destaca que
estará em Rio Negrinho com o mesmo
intuito de primeiro vencer. “O carro está
muito bom e nossa dupla bem entro-
sada. Temos tudo para fazer uma gran-
de prova e voltar a Cascavel com um
excelente resultado. A categoria está
muito competitiva, com a confirmação
de seis fantásticos pilotos no grid. Ape-
sar de toda a ansiedade em acelerar,
estamos de olho no campeonato. Mar-
car pontos será importante na luta pelo
título”, destaca Suptitz.

Já o navegador Eduardo “Lobi-
nho” Ortolan argumenta que faz qua-
se dois meses sem competições, por
isso a vontade de competir é grande.
“Vamos para vencer, mas precisamos

Para defender
a liderança

BRASILEIRÃO
A Série A do Campeonato
Brasileiro terá novo fim de semana
de clássicos regionais e estádios
lotados, desta vez pela 25ª rodada.
Em Brasília (DF), Vasco e Flamengo
medem forças neste sábado, às
19h, no Estádio Mané Garrincha.
Mais de 40 mil ingressos
antecipados foram vendidos para o
duelo carioca que opõe um
cruzmaltino na parte de baixo da
tabela contra um rubro-negro da
parte de cima.
No domingo o clássico será Santos
x São Paulo, às 16h, na Vila
Belmiro. Sem perder há cinco jogos
pelo Brasileirão, o Peixe terá apoio
maciço de seu torcedor. Os 11,5
mil ingressos colocados à venda
foram esgotados na última quarta-
feira – dos 16 mil lugares do
estádio, 4,5 mil são de particulares.
Outra equipe que atuará com
grande torcida lhe empurrando é o
líder Internacional, porém fora de
casa. Os colorados esgotaram o
setor de visitantes na Arena Condá
para o duelo que fechará a rodada
na segunda-feira, contra a
Chapecoense, às 20h, e deverão se
infiltrar em meio aos torcedores do
Verdão do Oeste catarinense.

administrar a vantagem que temos na
classificação e pensar na conquista do
título”, frisa Eduardo.


