Decidido: UPS Oeste
será inaugurada dia 25
A governadora Cida Borghetti agendou a data da inauguração da UPS Oeste: será
dia 25 de outubro. Ela faz questão de estar presente no ato, até porque foi Cida
quem viabilizou a unidade, que havia sido vetada pelo ex-governador Beto Richa e
boicotada por “forças ocultas” que levaram outra UPS para o Recanto Tropical.
z Pág. 13

VIDA EM JOGO

AÍLTON SANTOS

Um rapaz de 23 anos espera há quase um ano e meio por
uma cirurgia na perna, que foi quebrada num acidente de
trânsito. Uma bactéria se instalou na ferida e o risco é de
que ela afete outras partes do corpo, o que pode ser fatal.

z Pág. 5
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Opinião
UM VIOLINO E A SUA POESIA
Hoje, nesta manhã linda de sol, quando a primavera voltou para encantar nosso dia, ao passar perto da
Praça Quinze, uma onde de música, quase magnética, me puxou para ver que som fantástico era aquele.
E eu segui a música e reconheci o violino mavioso que lançava poesia transmutada de som - ou seria
o contrário? - no ar e logo avistei o violonista que
executava aquela performance quase divina.
Que som maravilhoso aquele, a me elevar acima
do meu corpo e a me embalar, fazendo-me viajar de
carona nas notas daquela que nem era uma música
clássica, era uma música até bem popular, Despacito.
E me sentei na escada da Igreja Matriz, mas minha alma continuou voando ao som do violino. Não
prestei atenção ao barulho das pessoas em volta,
no burburinho do vaivém que não parava, porque eu
ouvia apenas a música.
Aí pensei que primavera é isso, o sol brilhando
em todos os lugares e a música me envolvendo,
nos envolvendo a todos, entrando por todos os poros de cada um de nós. Meus olhos só viam a música daquele violino mágico, meus ouvidos só ouviam
a música, meus sentidos só percebiam a música.
A música, poesia do som, me transportou para o
mundo da música, para o mundo da poesia e eu era
apenas uma alma dançando ao sabor daquele violino, arrebatado pelas suas notas.
Eu voei como nunca nas asas de um violino.

JOSÉ FERNANDO OGURA

“Vamos deixar
ao Paraná um
legado de
governo mais
eficiente da
história do
Estado”
Governadora Cida
Borghetti, em reunião com
o secretariado estadual, na
qual pediu que a transição
de governo seja um
“processo transparente e
harmônico”.

Lotofácil

Concurso: 1724

05 06 07 09 10 11 12 13
15 16 18 20 21 22 23

Megasena

Concurso: 2087

02 18 19 23 34 53
Quina

Concurso: 4802

19 53 61 72 75
Federal
1º prêmio

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Concurso: 1910

03 11 23 27 48 52 53
57 60 62 69 79 80 85
86 87 89 92 93 99
Dupla sena

Concurso: 1853

Concurso: 05327

16.145
76.147
37.912
07.820
75.574

2º prêmio

Lotomania

1º sorteio

09 18 19 31 36 42

2º sorteio

11 19 29 30 43 49

Timemania

Concurso: 1245

21 27 30 37 42 66 69

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor
http://lcamorim.blogspot.com.br

Dia da Sorte

TIME DO

MIXTO/MT

Concurso: 064

05 06 08 17 18 20 27

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

MÊS DA SORTE:

JANEIRO

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Curitiba

Quarta

Quinta

Quarta

Quinta

K 24 L 18

K 27 L 19

K 24 L 15

K 27 L 18

Chuva

Chuva

Chuva

Chuva

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Direção Geral
Clarice Roman

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Editora-chefe
Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br • assinaturas@jhoje.com.br
www.jhoje.com.br

Fases da lua
CRESCENTE
16/10 - 15h02

CHEIA
24/10 - 14h47

MINGUANTE
31/10 - 14h42

NOVA
07/11 - 14h02

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000

POLÍTICA

CASCAVEL, 17 DE OUTUBRO DE 2018

E o empréstimo?
Contra ou a favor?
Se depender da Comissão de Justiça e Redação da
Câmara de Cascavel, o Município não comprará a estrutura do Atacado Liderança para a instalação do novo
Centro de Convenções e
Eventos. Ontem os membros emitiram parecer contrário à proposta em tramitação interna na Câmara de
Vereadores, com a alegação
de que não há legalidade na
proposta que está fundamentada no empréstimo de
R$ 28 milhões. “Com base
na legislação, precisamos
de subsídios para o nosso
parecer. Faltou ao Executivo
demonstrar o custo benefício - sem isso, há o risco de
improbidade administrativa.
A Comissão concluiu que
faltaram provas objetivas que
embasem esse investimento”, afirma o relator Fernando Hallberg (PPL).
Entre as alegações do
Município para a compra do
prédio está a implantação de
um depósito central no antigo Centro de Convenções e
ainda implantar um polo têxtil na estrutura adquirida por
meio de empréstimo na Caixa Econômica Federal.
Conforme simulação
com desbloqueio em novembro deste ano, o Município
teria carência de 24 meses

e amortização de 96 meses. Os juros somariam
R$ 17,5 milhões até 2028
- totalizando R$ 45 milhões
a serem pagos.
Para Hallberg, as justificativas do Executivo não são
convincentes: “Não há demonstração de uma empresa têxtil interessada que vai
investir. Em Cianorte, polo
têxtil do Paraná, as empresas estão fechando. Além
disso, a prestação de contas
da prefeitura aponta baixa
arrecadação. Não podemos
concordar com esse gasto,
sendo que as prioridades
deveriam ser outras”.
O parecer contrário da
Comissão de Justiça e Redação também contou com
a assinatura de Pedro Sampaio (PSDB). Já Damasceno Júnior (PSDC) não esteve na reunião que debateu o
assunto - falta justificada
devido a um tratamento de
canal. Mesmo sem poder
interferir legalmente na decisão, devido à ausência, Damasceno disse nos bastidores que acompanha a decisão dos parlamentares. “Não
é o momento, pois a compra
vai na contramão. Estamos
em um momento de crise e
precisamos economizar”.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

AUDIÊNCIA
Hoje uma audiência pública promete lotar o plenário da
Câmara às 19h30 para debater com a comunidade a
compra da estrutura, que faz parte de uma massa falida do
Atacado Liderança. O recurso, de R$ 28 milhões, será
usado para pagar indenizações trabalhistas.
Além de representantes de segmentos econômicos, o
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) está entre os principais
convidados para debater o assunto.
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Roupa suja em pauta
Embora o propósito tenha sido incentivar a oração, o
projeto Movimento Clamor por Amor a Cascavel resultou
em troca de farpas no plenário da Câmara. Jorge
Bocasanta (Pros) disse que Celso Dal Molin (PR) - um dos
autores do projeto - teria tentado “fechar a boca” do
parlamentar ao cobrar pedido de ordem. “Precisamos
pregar o amor. Jamais calar quem pensa o contrário.
Jamais tiraria o direito do outro de falar”, desabafou
Bocasanta. Celso se justificou dizendo que o interrompeu
porque o volume do microfone estava baixo.

Plenário quente

Hipocrisia

No entanto, a bipolarização
partidária provocou reações
em plenário. Bocasanta
também questionou como
Celso, que é pastor e
incluiu projeto por amor,
pode defender o candidato
à Presidência que é
favorável à liberação das
armas. “Meu Deus não usa
arma como o líder do
adesivo [Brasil acima de
tudo, Deus acima de todos]
do seu carro”, alfinetou
Bocasanta.

Após Misael Júnior (PSC) e
Roberto Parra (MDB)
defenderem a ideia de que
no lugar de bares deveriam
existir igrejas em Cascavel,
Serginho Ribeiro (PPL)
pediu que os vereadores
dessem uma trégua na
hipocrisia. “Não sejam
hipócritas, pois muitos
daqui consomem bebida
alcoólica. Não usem o nome
de Deus em vão! O Estado é
laico e cada um que assuma
suas responsabilidades,
respeitando as leis”. Misael
não ficou quieto, pediu que
o vereador fosse
interrompido e que Serginho
“desse nome aos bois”.

Lula “morto”
Dal Molin, por sua vez,
revidou alegando que o líder
dele “estava livre e não
preso”. Paulo Porto (PCdoB)
também entrou na discussão
defendendo Bocasanta: “Seu
líder está solto, lembrando,
no entanto, que seu Líder
morreu crucificado, preso,
pregando o amor e não o
ódio”, disse Porto. Para
Celso, a solução é drástica:
“Meu líder Jesus Cristo foi
preso, morto, salvador
ressuscitou no terceiro dia.
Vamos pegar o Lula que está
preso, matá-lo e, se
ressuscitar, passo a segui-lo”.

Presente!
Com os corriqueiros atrasos
de parlamentares ao plenário,
Sebastião Madril (PMB)
presidiu o início da sessão e
vários outros foram
chegando e registrando a
presença. Já com a discussão
do primeiro projeto do dia
em andamento, Aldonir
Cabral (PDT) deu um puxão
de orelha nos colegas que o
interrompiam a
todo momento.

SEMANA DE ORAÇÃO
Após as discussões acaloradas, o projeto proposto pela bancada
evangélica que institui uma semana de oração em agosto na
Praça Vereador Luiz Picolli foi aprovado. Que bom que a praça
fica perto da Câmara. Talvez seja melhor antecipar as orações,
com clamor ao respeito às opiniões diversas.
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Festival Regional
Nossa Arte
O talento apaeano estará em
evidência nesta quarta-feira (17)
por conta de mais uma edição do
Festival Regional Nossa Ar te,
evento que ocorre a cada dois
anos e que terá a participação de
13 Apaes da região. As apresentações serão no Teatro Municipal
de Cascavel, a partir das 8h.
As apresentações serão de artes cênicas, dança folclórica, artes musicais e dança.
Vão participar as Apaes de
Cascavel, Vera Cruz, Cafelândia,
Capitão Leônidas Marques, Guaraniaçu, Boa Vista da Aparecida,

Nova Aurora, Santa Tereza, Céu
Azul, Anahy, Corbélia, Ibema e
Campo Bonito.
Na entrada, haverá exposição
das Apaes de artesanato e artes
visuais e literárias.
A Apae que obter a primeira
colocação se classifica automaticamente para disputar o Festival Estadual Nossa Arte, previsto para maio do ano que vem
em Cascavel.
O evento tem à frente a coordenadora regional de artes do
Conselho Regional das Apaes de
Cascavel, Suzana Tonial.

Posse
judicial
O juiz substituto Osvaldo Alves da
Silva, do 3º Juizado Especial da
Fazenda Pública de Cascavel,
determinou que a Prefeitura de
Cascavel proceda a convocação e dê
posse, dentro de 15 dias, a Mariana
de Paula Francisco na função de
agente de apoio. Mariana prestou
concurso público
ano passado e foi classificada nas
provas teóricas, avaliação psicológica
e exame médico. Só que, ao ser
convocada para assumir o cargo a
partir de 31 de janeiro deste ano, foi
dispensada por ter 17 anos.
O edital do concurso exigia
que a idade mínima era 18 anos.
Ela recorreu à Justiça, mas teve a
tutela antecipada negada. No
julgamento do mérito a Justiça
reconheceu que a
autora da ação é emancipa da
voluntária e legalmente de
acordo com a Lei Civil e capaz
de assumir a vaga.

SEM NOTIFICAÇÃO

Direitos da Criança e do Adolescente
Nos dias 22 e 23 de outubro, no Auditório da Unipar, em Cascavel,
será realizada a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente. O fórum municipal debate a defesa dos direitos da
criança e do adolescente como instância deliberativa e participativa,
com membros do poder público e da sociedade civil organizada.
A conferência visa proporcionar o processo de reflexão em âmbito
municipal sobre problemas e suas causas
e a elaboração de propostas para atender o que está preconizado
pela Constituição Federal e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, em relação à efetivação de políticas
públicas municipais destinadas à garantia de direitos de
crianças e adolescentes.

Utilidade pública
A Sanepar informa que está sendo substituído trecho do interceptor de esgoto
de Cascavel. As obras começaram ontem e seguem até a quinta-feira (25) da
semana que vem. A tubulação cerâmica de 250 milímetros de diâmetro será
trocada por rede de PVC de 300 milímetros. As obras serão executadas na
Rua Rio de Janeiro entre as Ruas Visconde do Rio Branco e Manoel Ribas e
também na Rua Visconde do Rio Branco na esquina com a Rua Rio de Janeiro.
Por conta disso, uma das pistas de rolamento ficará fechada para o trânsito de
veículos, assim como a calçada poderá se interditada ou impossibilitada para o
trânsito de pedestres.

O Departamento de Gestão de
Pessoas da prefeitura informou que o
setor e a Procuradoria-Geral do
Município não haviam sido notificados
da decisão da Justiça. “Assim que
tivermos conhecimento do teor da
decisão poderemos passar
informações sobre o assunto”, diz
nota enviada à redação. A
reportagem não conseguiu contato
com a jovem aprovada no concurso.

FINADOS
Termina neste sábado (20) o prazo
para realizar obras e reformas nos
cemitérios de Cascavel. Alterações
como pisos, tijolos e outras obras de
grande porte precisam de liberação
prévia da Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel). O superintendente da
Acesc, Beto Guilherme, diz que a
partir de então a autarquia entra em
cena para preparar todos os cemitérios
para 2 de novembro, Dia de Finados.
“Passou dia 20 e vamos começar as
limpezas pesadas gerais, corte de
grama, poda de árvores, pinturas,
dentre outros serviços para receber bem
os visitantes nos cemitérios”.
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Rapaz corre o
risco de morrer
Há um ano e quatro meses a
vida de Reinaldo Domingues de Oliveira Júnior mudou completamente. Após um acidente de moto em
maio de 2017, ele ficou dois meses
no hospital e desde então não consegue se locomover sem ajuda. “A
perna dele quebrou ao meio e ele
contraiu uma bactéria no osso enquanto estava no hospital. Desde
então ele está com a perna inflamada e esse fixador enorme que mal
deixa colocar uma roupa. O médico
que o atendeu disse que é preciso
fazer enxerto de osso no local da
infecção. Mas o procedimento só
pode ser feito em Curitiba, onde tem
um banco de ossos”, conta a mãe
Seni Alves Miranda de Oliveira.
Ela deu entrada no pedido para

a cirurgia em maio deste ano e recebeu uma negativa da 10ª Regional de Saúde, que afirmou que o
procedimento poderia ser feito em
Cascavel. “Voltei ao médico e ele
disse que não tem como fazer aqui.
Voltei à Regional em julho para recomeçar o trâmite mas até hoje
nem tivemos retorno”, conta a mãe,
que acrescenta: “O caso é urgente. O médico disse que a bactéria
pode entrar na corrente sanguínea
e atingir o restante do corpo, e meu
filho pode não sobreviver”.
A reportagem do Hoje News
entrou em contato com a 10ª Regional de Saúde para saber mais
sobre o caso, só que o responsável pelo setor não se encontrava no
momento.

“ Taturana” em ação
Os robôs produzidos por alunos do 5º
ano da Escola Municipal Aloys João
Mann, no Bairro Cancelli, em
Cascavel, estão entre as atrações do
15º Latinoware, evento tecnológico
que será realizado de hoje até sextafeira em Foz do Iguaçu.
“É a primeira vez que vou participar
de um evento desses”, conta Pedro
Henrique de Araújo, que tem 11 anos
e mal aguenta a ansiedade.

PROJETO conta com arena onde alunos
testam robôs por meio de batalhas

Ele é um dos 18 integrantes do
projeto Robótica Aloys que estarão
em Foz para mostrar o trabalho feito
neste ano. A aluna Maria Clara
Rodrigues promete não decepcionar
o público: “Fizemos muitos testes e
queremos impressionar”.

SOBRE O ROBÔ
Cada peça que dá forma ao pequeno
robô foi produzida com impressora
3D. Sua imagem foi associada a uma
caterpilla, daí o nome: “Optamos
pelo nome taturana, que é mais
brasileiro”, diz o instrutor.
O robô tem programação de
software e é guiado remotamente.
Ele tem finalidade pedagógica,
reforça a matemática e o
desenvolvimento do raciocínio lógico.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

COM AS PERNAS cheias de parafusos,
Reinaldo interrompeu o sonho de ir para a faculdade

Recomeço
Hoje Reinaldo Domingues de Oliveira
Júnior tem 23 anos. Ele sonhava iniciar
a graduação de Engenharia Elétrica
este ano e agora passa os dias entre o
sofá da casa e o posto de saúde para
fazer os curativos. “Não vejo a hora
de fazer a cirurgia e voltar a ter uma
vida normal, prestar vestibular,
trabalhar e conseguir me movimentar
sem precisar de ajuda. Os curativos
estão mantendo o ferimento, mas
não resolvem, só vai cicatrizar e
fechar quando a bactéria for
exterminada”, explica.
A mãe Seni Alves Miranda de Oliveira
conta que a família até cogitou fazer
a cirurgia na rede particular, mas o
procedimento custa em torno de R$
115 mil, e admite que não tem como
juntar esse dinheiro.
 Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos
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Segredos do
mundo das bikes
A Sense Bike, eleita nos últimos
dois anos como a melhor marca
nacional de bicicletas, traz para
Cascavel o Sense Demotour - um
projeto que busca democratizar a
entrada no mundo das bikes, permitindo que milhares de pessoas
conheçam e testem os mais recentes modelos do mercado, entre
mountain bikes, elétricas, urbanas,
estrada e triathlon.
O encontro será nesta quarta-feira, das 17h30 às 20h, na Avenida
Brasil, 5.400, perto do Mc Donald’s.
No local, os amantes das duas
rodas - experientes e iniciantes terão condições ideais para iden-

tificar - entre as 26 bicicletas disponíveis - qual é a mais indicada
para seu perfil, utilidade e biotipo. Para testá-las, basta levar um
documento atual com foto e o capacete, item indispensável para
qualquer ciclista.

Serviço
Demotour - desvendando
O que: oSense
segredo das bikes
Quando: Quarta-feira

Onde:
Horário:

Av. Brasil, 5.400 (em frente
ao Mc Donald’s).
Das 17h30 às 20h

Cascavel do futuro
O Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel trará
dois especialistas à cidade para falar sobre desafios das cidades do
futuro. O engenheiro Zeno Nadal, da Smart Grid, e pelo José Antônio,
gerente comercial da Eletra - Tecnologia de Tração Elétrica, virão para falar
sobre ônibus elétrico no transporte público. O evento será nesta quartafeira, às 14h, na Acic. As vagas são limitadas, garanta a sua pelo telefone
(45) 3321-1406.
AÍLTON SANTOS

O excesso de chuva nos últimos dias agrava
os problemas do pavimento mais velho em
Cascavel. Na Rua Xavantes - a principal via
do Bairro Santa Cruz - no cruzamento com a
Rua Tupis, o buraco tem causado muitos
transtornos aos motoristas. Uma quadra
depois, no cruzamento com a Rua
Tupinambás, outra “cratera” disputa a
atenção. “A Secretaria de Obras informa que
a via citada está na programação de
operação tapa-buracos. Existe também um
projeto para revitalização da rua, mas não é
possível passar a data porque o projeto está
sendo elaborado, para então haver a
captação de recursos para tal obra”, informou,
em nota.

Horário de verão
começa dia 4
O Palácio do Planalto informou
segunda-feira (15) que o início do
horário de verão será mantido no dia
4 de novembro, cancelando um novo
adiamento. Geralmente, o horário
começa em outubro, mas foi adiado
para novembro em virtude do
segundo turno das eleições. No
começo do mês, o governo federal
chegou a anunciar que adiou o início
do horário de verão para 18 de
novembro por causa de um pedido
feito pelo Ministério da Educação
para não prejudicar os candidatos do
Enem. O exame será aplicado em dois
domingos. O primeiro deles será o dia
4 de novembro.
A negativa do Planalto ao pedido veio
após estudo de viabilidade feito pelos
Ministérios de Minas e Energia e
Transportes. Segundo a assessoria do
Planalto, a análise dos ministérios
concluiu a inviabilidade de nova
mudança no horário de verão, sem
detalhes da decisão.

Marketing Digital
A consultora de marketing digital
Mariana Klein é a convidada do
Núcleo dos Profissionais de
Comunicação, da Acic (Associação
Comercial e Industrial de Cascavel),
para ministrar nesta quarta-feira (17),
às 19h30, a palestra “Mídias sociais
em bem mais que um clique”.
O evento será na Sala Paraná da Acic,
tem entrada franca e é aberto ao
público em geral.
As vagas são limitadas e a presença
dos interessados precisa ser
confirmada o quanto antes no
endereço https://goo.gl/spcfdW. Mais
informações pelo telefone (45) 33211410 (Lidiele) e ainda pelo e-mail
nucleos03@acicvel.com.br.

Serviço
“Mídias sociais em bem mais
O que: Palestra
que um clique”, com Mariana Klein
Quando: quarta-feira, às 19h30
Paraná - Acic - Rua
Onde: Sala
Pernambuco, 1.800
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Parque de R$ 13,2 milhões

PRAZOS
A partir de agora é aberto o prazo de recursos novamente e, passados cinco
dias, o processo pode seguir para homologação e parecer final.
A construção do parque é objeto de convênio entre a Prefeitura de Cascavel
que terá contrapartida de aproximadamente 20% no valor da obra e Itaipu
Binacional. Vencida a burocracia, a construção deve ser iniciada e então a
empresa contratada terá 300 dias para concluir todo o parque.

A Contersolo foi a única empresa habilitada no processo licitatório para execução do parque linear
do Córrego Bezerra, na baixada da
Avenida Brasil, na região do Bairro
Santa Cruz, em Cascavel.
Na tarde de ontem, a equipe de
licitação abriu a proposta vencedora no valor de R$ 13.285,014,80
(60% referentes ao material e 40%
à mão de obra). O certame previa
valor máximo de R$ 16.305.292,30.
A JL e a Pavimentações e Terraplanagens Schmitt tiveram propostas inabilitadas e optaram
por não recorrer.
Os trâmites da concorrência
no Departamento de Compras da
Prefeitura de Cascavel foram compar tilhados nas redes sociais
pelo prefeito Leonaldo Paranhos
e transmitido ao vivo pela página
da prefeitura no Youtube, a exemplo dos demais processos licitatórios do Município.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Reprodução

O PROJETO
O parque linear contar com pista
de caminhada, ciclovia,
estacionamento, lago, horta escola
e “parcão”, local de convivência de
animais de estimação,
bicicletário, além da proteção do
córrego e da mata ciliar.
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Espigão Azul: 14 anos
DISTRITO de
Espigão Azul foi
criado oficialmente
em abril de 2004

O Distrito Espigão Azul ficando
a 18 quilômetros do Centro de Cascavel, segundo em termos de tamanho e um “adolescente” de 14 anos
com 1,4 mil habitantes.
Muita coisa já mudou, mas
ainda falta um tanto: “A unidade
de saúde saiu há poucos anos.
Há pouco tempo conseguimos
trazer uma agência dos Correios.
Vamos crescendo, mas falta muita coisa ainda. Precisa de mais
investimentos no nosso distrito”,
diz o presidente da Associação
de Moradores de Espigão, Enio

Bráz de Almeida Ribeiro.
O empresário Paulo Staffen chegou à comunidade com quatro anos,
em 1967, e lembra do passado difícil: “Nossa, como era diferente! As
estradas eram muito piores, não tinha infraestrutura alguma como hoje.”
Nesses 51 anos, viu muita coisa mudar: “Cresceu bastante o
distrito, melhorou muito. Tem
muita coisa para acertar, mas vamos levando”.

Comemorações
Espigão tem algumas
comemorações tradicionais, que
reúnem a comunidade em
momentos de felicidade. Em
janeiro há a Festa do Padroeiro São Sebastião, em junho há a Festa
dos Motoristas e Agricultores. E no
dia 12 de outubro há as
comemorações da padroeira,
Nossa Senhora Aparecida.

 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Aílton Santos

Produção de cachaça
A insegurança pública, a falta de mão de obra e a burocracia fizeram a
renda do produtor rural e empresário Paulo Roberto Staffen cair pela
metade. Isso porque precisou parar de produzir cachaça.
Paulo conta que chegou a produzir 20 mil litros de aguardente em um ano: “A
gente trabalha com dinheiro vivo. A cada dia era mais e mais arriscado. O
assaltante vem, leva o dinheiro e ainda aterroriza a família. Eu mesmo já fui
assaltado e levaram todo meu dinheiro. Por esse e outros motivos, tive que
abandonar a produção de cachaça. Não posso deixar minha família em risco!”
Mesmo se quisesse retomar a produção, Paulo diz que falta mão de
obra. Isso porque grandes empresas se instalaram no distrito e
atraíram os trabalhadores.

PRODUÇÃO de cachaça chegou a 20 mil litros
no ano

SOCIAL
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Dia do Médico
Dia 18 de outubro é o Dia
do Médico. Para comemorar
a data, a Associação Médica
de Cascavel vai realizar um
grande jantar e baile.
O evento será às 22h no
salão de festas do Cascavel
Country Club. Mais
informações pelo telefone
(45) 3223-6791.

SUELEN
BORSOI
fotografada por
Vera e Grasi
Fotografias
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gente@jhoje.com.br

Pincel
Segue até o dia 26 de
outubro a exposição
“Pinturas
e Desenhos” da artista
Jéssica Saggin.
O horário de visitas é das
8h às 19h, na Sala Verde
da Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos.

Outubro Rosa
A campanha Lenço
Solidário conta com
sua participação. Quem
ainda não doou, tem
até esta sexta-feira.
oOo
As arrecadações serão
entregues às mulheres
em tratamento contra o
câncer no Hospital
Uopeccan no dia 22
de outubro.
Os lenços podem ser
entregues na Rua Érico
Veríssimo, 40, em
horário comercial. Mais
informações podem ser
obtidas com Emilli
Peixoto, pelo (45)
99844-0905.

Jantar da Família
Neste sábado tem o Jantar/Baile da
Família, promovido pela Coopavel.
O prato principal será costelão no chão. O valor do
convite para associados é R$ 35 e para não cooperados é
de R$ 50. Mais informações e compra de convites pelos
telefones (45) 3226-3436, 3226-5111 e 99969-4993.
O evento será realizado na Associação Atlética Coopavel,
BR-467, km 106.

DIVULGAÇÃO

Sócrates

Felicidades!
Edemilson de Freitas, Silvana
Barbosa Cerqueira, Juliana
Marquetti, Sonia Maria Justo,
Ronaldo Cleber Caceres, Paulo
Pedrassoli, Mariana Folti, Júlio
César de Paula.

VOCÊ QUER RECEBER O

2ª Noite do Pastel
A Paróquia Santo
Agostinho do Bairro Floresta
promove a 2ª Noite do
Pastel dia 9 de novembro a
partir das 16h. A
programação segue com
missa sertaneja às 19h e às
21h com roda de viola da
Rádio Colméia.

“Seja um homem
sério, brinque.”

TODOS OS DIAS?
LIGUE

O casal Valdir da Luz Barcelos e Yeda Celia Borges
Barcelos, curtindo férias em Porto Velho

3321-1000
E SAIBA COMO
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Fabiana decide se vingar de Jade, e
Matheus se desespera. Verena sofre
com o comportamento instável de Álvaro. Fabiana revela que ajudou Jade a
fraudar o concurso. Bárbara e Úrsula
tentam consolar Verena. Marcos decide pegar Valentina com Vinícius, e Rafael se preocupa. Matheus recebe um
telefonema do presidente da Galaxie.
Rafael pede que Vinícius seja compreensivo com a situação de Talíssia. Jade
assume que trapaceou para vencer o
concurso. Úrsula lamenta para Bárbara estar distante de Enzo.
ESPELHO DA VIDA
Cris afirma a Alain que o Murilo não
é o ator que ela imagina para representar Danilo. No Rio, Mauro e Mariane se
beijam. Ana encontra Alain e compartilha sua apreensão com Cris. Lenita se
enfurece com o descaso de Marcelo.
Américo recebe alta do hospital, e Gen-

til o acolhe em sua pensão. Priscila provoca Alain ao falar de Isabel na frente
de Cris, e o cineasta é rude com a menina. Priscila confessa a Margot que não
gosta de Alain. Gerson entrega para Cris
uma flor que foi deixada para ela por
um senhor.
O TEMPO NÃO PARA
Dom Sabino aceita que Emílio seja
seu advogado na intermediação com a
seguradora. Elmo confessa a Marocas
que se sente traído por Samuca. Emílio
explica a Mariacarla seu plano para
ameaçar Amadeu. Waleska questiona
Marocas sobre Samuca. Mariacarla
avisa a Monalisa, na presença do médico de fertilização, que Amadeu não
pode ter filhos. Samuca fica arrasado
ao ouvir Elmo lhe dizer que nunca o teria traído.
SEGUNDO SOL
Valentim se desespera com as revelações de Rosa. Beto confronta Karola, que acaba fugindo. Valentim so-

RECORD • JESUS

Jesus enfrenta Simão Fariseu
Simão Fariseu fica envergonhado. Petronius resgata Maria
Madalena. Judite entrega mais
moedas a Gestas e avisa que
pode precisar dele novamente.
Salomé e Longinus se beijam.
Malco diz a Ami que estão correndo risco. Adela segue para Jerusalém. Petronius promete ajudar
Maria Madalena. Malco diz que
tentará salvar Ami. Herodíade
acusa Hélio de importunar Salomé. Com medo de Jairo, Chaya
pede para Yoná e Gabriela a
deixarem em paz. Chuza defende
Hélio. Jesus fala aos discípulos.
Petronius leva Maria Madalena de
volta ao palácio. Kesiah se emociona ao revê-la. Diana fica com
medo ao falar sobre os demônios.
Susana abraça Maria Madalena.
Claudia e Pilatos comentam o
ocorrido com a moça.

fre, e Beto o ampara. Karola vaga pelas
ruas, desorientada com a possibilidade
de perder Valentim. Laureta descobre
sobre a prisão de Viana e castiga Ariadna. Robinho resgata Karola e a leva até
Laureta. Karola se surpreende com a
frieza de Laureta. Beto revela toda a história de Valentim para a família, que incentiva o menino a encontrar Luzia.
Valentim defende Karola da família. Beto
chega ao casarão para falar com Luzia,
que pergunta por Valentim.
• SBT

QUE POBRES TÃO RICOS
Frida se desespera com a notícia e
não sabe o que fará com o bebê. Vilma
precisa falar com Alex urgentemente.
Os Mendonça desconfiam que foi Frida
quem fez o teste de gravidez. Alex diz
ao filho que está fazendo de tudo para
que vá morar com ele. Miguel Ângelo
se preocupa com Frida mas ela não
conta nada e diz que está bem. Lupita
comprova que Emiliano está mentindo.
Alex pressiona Lupita e dá a ela três
dias para decidir se aceita seu pedido
de casamento , do contrário, vai dar
início aos trâmites para obter a guarda do filho. Jesus aconselha o filho a
procurar Frida e se certificar se está
esperando um filho dele. Miguel volta
a procurar Lupita na tentativa de uma
reconciliação, mas ele não quer conversar. Diego acredita que Leonardo
tem outro namorado.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Éric e Hugo querem descobrir quem
é o garoto que entregou o saquinho a
Felipa. Guilherme comenta com Brenda que que Roger não sabe que ele
namora Raquel. Luca Tuber convida
Mirela para participar de um vídeo no
canal dele. Luísa se sente infeliz porque Poliana foi morar na casa de Durval. Poliana se preocupa com Luísa.
Marcelo leva João para falar com Ruth.
Débora insiste em chamar atenção de
Marcelo e o convida para tirar umas fotos da aula de dança. Ruth procura João
e o encontra indo para sala de máquina. Débora trata suas alunas bem e elas
estranham.

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

Touro
Gêmos

Aproveite o astral favorável para fazer
algumas mudanças em casa e deixar tudo
do seu jeito. Vai ser mais fácil superar algumas lembranças e deixar para trás o
que não acrescenta nada à sua vida.

Câncer

Bom momento para reapresentar um
projeto. Você vai contar com o apoio
da família se busca emprego. Mal-entendido ou informação errada pode trazer dor de cabeça.

Leão

Se você deseja conquistar uma posição confortável e garantir estabilidade
financeira, melhor não confiar na sorte. O dinheiro vai entrar, mas estará
ligado diretamente ao trabalho.

Virgem

Tome a iniciativa e corra atrás do que
deseja conquistar. Boa fase para quem
sonha em comprar a casa própria.
Faça algo romântico e seja você na
vida a dois.
Você vai se sair melhor se ficar longe
dos holofotes. Você estará mais falante, mas é melhor não exagerar. É que,
se falar demais, pode ter problemas.
Mantenha os pés no chão na hora de
lidar com as finanças — nada de arriscar seu dinheiro à toa. Se seguir sua
intuição, há chance de recuperar algo
que tinha perdido.

Cautela e intuição serão suas melhores armas na carreira. Faça sua parte, agarre qualquer oportunidade que
surgir e evite contar vantagem sobre
as suas conquistas.
Seu sexto sentido se torna mais forte.
Siga sua intuição e poderá encontrar
a solução para algo que estava incomodando. Bom momento para encontrar os amigos e se divertir.

Peixes

Aquário

Sagitário Escorpião

Hoje, você conta com a sorte e não
terá receio de se arriscar um pouco
mais, desde que o resultado compense. Bom momento para fazer uma
fezinha.

Capricórnio

O trabalho vai exigir mais empenho, mas
tudo indica que o resultado será satisfatório. Você pode impressionar um superior.
Só evite se distrair durante o expediente
ou deixar as tarefas para o último minuto.

Libra

horóscopo

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

O astral é favorável para negociar um
aumento ou correr atrás de uma promoção. Você estará com mais ambição, mas precisa deixar as críticas aos
detalhes de lado.

Se pensa em trocar de emprego ou
trabalhar com algo diferente, essa é a
hora de amadurecer seus planos.
Capriche na produção e pode receber elogios.

SOLUÇÃO DO DIA
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Roubos
em série
CÂMERAS de
segurança gravaram a
ação do bandido

INVESTIGAÇÃO

O número de roubos em Cascavel tomou uma proporção assustadora. Já são 25 casos registrados
neste mês até a madrugada de ontem, conforme boletim de ocorrência diário da Polícia Militar, uma
média de quase dois casos por dia.
Na segunda-feira foram quatro registros, em diferentes regiões de Cascavel.
Um dos assaltos aconteceu no
Bairro Brasília. Um homem entrou
em uma panificadora na Rua Agostinho dos Santos e tentou esconder o rosto com o boné. Fingiu que
estava falando no celular e abordou
a funcionária que faz o atendimento, ameaçando-a. “Eu o vi chegar e
fui atendê-lo. Foi quando ele apontou a arma para mim e disse que
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

37
00
05
36

era um assalto. Pediu para que eu
retirasse todo o dinheiro do caixa
e que não olhasse para ele, que
nada ia acontecer nada. Guardou a
arma na cintura e continuou fingindo que falava ao telefone. Entreguei
todo o dinheiro e ele foi embora”,
conta a vítima. No local, há câmeras de segurança e as imagens foram cedidas à polícia.

Segundo a Polícia Civil, essa sequência de
roubos do mês está em investigação, mas
antecipa que se tratam de casos aleatórios.
Apesar da onda de terror, no comparativo
deste ano com 2017 o número é menor.
Houve queda de 21,8% nos casos de
roubo agravado; os registros de roubo
simples caíram 27,9%; roubos com
resultado de lesão corporal grave tiveram
queda de 70%; e não há registro neste
ano de latrocínio - roubo com resultado de
morte. “Foram oito operações em seis
meses, desde que assumi a 15ª SDP
[Subdivisão Policial]. Sempre há algumas
ondas de crimes isoladas, mas estamos em
cima. A cidade é muito grande e os casos
oscilam”, explica o delegado-chefe da 15ª
SDP de Cascavel, Nagib Nassif de Palma.

À mão armada
Um dos assaltos da segunda-feira aconteceu a uma residência.
Três homens armados entraram na casa na Rua Olívia Kucinski, Bairro Parque São Paulo. A vítima contou que eles amarraram ela e duas
empregadas, roubaram celulares, dinheiro e notebook e fugiram.
O outro caso foi na Rua da Lapa, também Bairro Parque São Paulo. As vítimas estavam a pé quando foram abordadas por quatro
rapazes armados - um deles com um facão. Eles estavam em um
veículo cinza, pararam e pediram os celulares das vítimas. Dois
aparelhos de marca Iphone 6 foram levados.
O quarto caso do mesmo dia aconteceu no Bairro Pioneiros Catarinenses. A vítima foi abordada por dois homens na Rua Edi Dalla
Costa. Os ladrões a agrediram e roubaram um celular Motorola E4.

POLÍCIA
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UPS Oeste já tem
data para funcionar
Acabou a espera! A governadora Cida Borghetti bateu o martelo
ontem e a UPS (Unidade Paraná
Seguro) oeste, a terceira de Cascavel, será inaugurada dia 25 deste mês, às 18h. A definição aconteceu ontem à tarde em reunião
da governadora com o deputado
estadual Adelino Ribeiro, o secretário de Segurança Pública, Júlio
Reis, e demais autoridades.
A governadora que estar presente na inauguração. Afinal, foi
ela quem viabilizou a unidade, que
já havia sido negada pelo ex-governador Beto Richa e “desviada”
para outro bairro.
Segundo o deputado Adelino, a
nova UPS atuará com 22 policiais
em regime de escala e metade desse efetivo virá de outras cidades:
“São policiais que moram em Cascavel, mas que atuam em outros
municípios, e também aqueles que
Uma carreta bitrem carregada com cigarros
contrabandeados do Paraguai foi apreendida na
manhã de ontem em Toledo. A ação da PRF
(Polícia Rodoviária Federal) aconteceu na BR163. Os policiais abordaram um veículo e na
revista constataram 350 mil carteiras de cigarros
contrabandeados. Segundo a polícia, a carga é
avaliada em R$ 1,7 milhão. O produto estava
escondido em meio a uma carga de soja.
Segundo o condutor e o passageiro do veículo,
os cigarros foram carregados em Eldorado
(MS) e seriam levados para Porto Alegre.

PRF

ESTRUTURA já está pronta, só à espera do
efetivo militar
têm família aqui e mostraram interesse em ser transferidos”.
Duas viaturas e duas motocicletas serão disponibilizadas
para a unidade.
A sede da UPS Oeste já está
pronta e vai funcionar no antigo
salão comunitário do Bairro Santa Cruz, que foi reformado em parceria da Prefeitura de Cascavel
com a comunidade.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
Violência
FÁBIO DONEGÁ

Prestação de serviço
Valdir Inácio Sterling foi condenado
ontem ao cumprimento de três meses de
detenção que serão convertidos em
prestação de serviço à comunidade. Ele
respondia por uma tentativa de homicídio
ocorrida dia 18 de maio de 2014, no
Bairro Cataratas, em Cascavel. Ele contou
que queria atirar em um homem, errou e
atingiu uma mulher. Ela teve ferimentos
moderados. O julgamento foi no Fórum
Estadual de Cascavel.

Preso por furto
Um rapaz de 24 anos foi preso ontem
pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais)
acusado de envolvimento em uma
sequência de furtos de peças no barracão
da Polícia Civil da BR-369, perto de
Corbélia. Contra ele havia um mandado
de prisão em aberto. O rapaz foi
abordado na Rua Apinajés, Bairro Santa
Cruz, e levado à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.

Embriagado no riacho

Uma mulher de 49 anos foi atropelada ao
atravessar a Rua Rio Grande do Sul perto da
esquina com a Rua Sete de Setembro, Centro
de Cascavel. Ela foi atingida por uma moto.
A mulher atravessava a rua fora da faixa de
pedestres. A condutora da motocicleta teve
ferimentos leves. A pedestre Rosângela Maria
Preto foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
e levada com ferimentos moderados para
atendimento hospitalar.

Um caso quase terminou em tragédia na
tarde de ontem em Cascavel. Um rapaz
de 24 anos, que segundo os socorristas
do Corpo de Bombeiros estava
alcoolizado, jogou-se em um riacho que
fica ao lado do Lago Municipal. Um casal
que estava no local ajudou o rapaz e o
retirou da água antes que ele se
afogasse. O Corpo de Bombeiros foi
acionado e a vítima encaminhada para
atendimento hospitalar.
FÁBIO DONEGÁ
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Em busca de um sonho
Atleta formado na Academia de Boxe de Cascavel, comandada pelo veterano Rubens “San” Perruchon, o cascavelense Arnaldo Campos,
de 20 anos, alçou voos mais
longos no esporte. Mais precisamente, voou até Portugal,
onde reside há dois meses
em busca do sonho de se tornar pugilista profissional.
“Fui por causa do boxe. A
academia cascavelense vivia
a iminência de fechar e eu não
havia conseguido dinheiro
para patrocinar a luta que eu
teria. Então, como meu sonho
é ser pugilista, eu vou para
onde precisar ir, não importa
se for ao Japão ou à China.
Mas como Portugal é um país
que fica mais fácil pra mim,
pela língua e pela questão
burocrática da imigração, resolvi vir pra cá”, explica o cas-

cavelense, que neste mês começou a treinar no novo país.
“Fui até a academia [Escola de Boxe Luis Saavedra]
e o professor gostou do meu
boxe, disse que sou bom,
que parece que tenho duas
espadas no braço. Então ele
já me colocou para lutar num
campeonato que terá neste
sábado [dia 20]. Como moro
na cidade do Porto, que é
uma das principais aqui, tem
bastante campeonato de
boxe, quase todo fim de semana”, explica Campos, que
agora é treinado pelo português Armindo Fontinha.
O detalhe é que Arnaldo
buscou seu caminho solitariamente. “Vim sozinho para Portugal. Eu só tinha amigos virtuais aqui, e agora tenho minha
vida, e com muita felicidade
comecei meus treinos aqui”.

ARQUIVO ATLETA

Novos horizontes
Enquanto treinou em Cascavel, desde 2016, Arnaldo disputou quatro
lutas, com três vitórias e uma derrota. Mas é fora do País que ele
espera despontar para o boxe: “Aqui em Portugal está tudo se
realizando. Já tenho luta marcada e estou treinando para ela. Além do
mais, meu treinador disse que conforme for meu desempenho nos campeonatos
daqui pode ser que futuramente eu tenha a oportunidade de lutar na Espanha
ou na França, e tudo isso antes do fim ano, dependendo de como tudo ocorrer”.

ARNALDO Campos (à dir.) com o treinador
português Armindo Fontinha

FC Cascavel de volta aos treinos
Após algumas semanas de descanso, o
elenco sub-19 do FC Cascavel retornou
ontem aos treinamentos. Por
enquanto, 18 jogadores estão
participando das atividades, sob o
comando do treinador Sidiclei de Souza.
“Demos a eles um descanso após o
Campeonato Paranaense, avaliamos
quais jogadores poderiam continuar
no elenco para o ano que vem e

agora estamos atrás de reforços para
completar a equipe”, disse o
treinador, complementando que o
elenco deve ser formado com cerca
de 30 atletas.
Conforme Sidiclei, o objetivo para o
próximo ano é chegar longe nas
principais competições que o clube vai
disputar. “Qualificamos bem o grupo e
o pessoal que está aqui quer muito

vencer, e eu estou bastante feliz
com isso”, afirma.
PROFISSIONAL
Já o elenco profissional do FC
Cascavel estará todo reunido pela
primeira vez a partir de segundafeira (22), com a apresentação ao
técnico Paulo Foiani marcada para
as 9h e o início das avaliações clínicas
marcado para o período da tarde.

ESPORTE
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Corinthians x Cruzeiro – 17/10, às 21h45

Cássio; Fagner, Léo Santos
(Pedro Henrique), Henrique,
Danilo Avelar; Ralf, Douglas;
Romero, Jadson, Matheus Vital e Clayson. Técnico: Jair
Ventura

Fábio; Edilson, Dedé, Léo e
Lucas Romero (Marcelo Hermes); Henrique, Ariel Cabral,
Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Barcos. Técnico: Mano
Menezes

Dia de final na
Copa do Brasil
Uma semana depois de medirem forças no Mineirão, Corinthians
e Cruzeiro se reencontram nesta
quarta-feira em Itaquera, para a
partida derradeira da decisão da
Copa do Brasil, às 21h45.
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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.

1- Cristiano de Vasconcelos e Ana Carolina Araújo de Oliveira
2- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza
3- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
4- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
5- Marcos Antonio Miolo e Jaqueline dos Santos
6- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
7- Giovani Miranda e Taynah Francyni Tiem
8- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões
9-Fernando Henrique Marques e Viviane Correa Nepomuceno Marques
10- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani Lemes de Oliveira Magalhães
11- Andre Donizete de Oliveira Aparecido e Ana Cristina Ledur
12- Fernando Henrique Luvisa e Regina Tortato Rodrigues
13- Wellington Matheus Teles e Lindalva de Souza
14- Lucas Alexandre Oliveira Guths e Mariane Casola
15- Pedro Arantes Cecilio e Andrieli Aparecida de Almeida
16- Silvio Jose dos Santos e Michele Lazaretti
17- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
18- Ananias Moreira de Souza e Roselei dos Santos Cordeiro
19-Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva
20- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões
21- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 17 DE OUTUBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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A Raposa venceu o jogo de ida
por 1 a 0 e, por isso, tem a vantagem do empate para se isolar como
maior vencedor – tem cinco (1993,
1996, 2000, 2003 e 2017), empatado com o Grêmio – e único bicampeão consecutivo da competição.
Já o alvinegro paulista precisa
vencer por dois gols de diferença
para deixar Flamengo e Palmeiras
para trás e chegar ao quarto título (1995, 2002 e 2009). Caso
vença por um gol de diferença, independentemente do placar – o
gol fora de casa não é critério de
desempate – o vencedor será definido nos pênaltis.
O Corinthians também tenta evitar a oitava eliminação em casa nos
últimos três anos, enquanto o Cruzeiro tenta ampliar sua elevada
estatística em mata-matas sob o
comando de Mano Menezes. Em 16
confrontos deste tipo, o time mineiro venceu 13 e deixou o campo derrotado apenas três vezes.

AS EQUIPES
Para este jogo decisivo, que
premiará o vencedor com R$ 50
milhões, além de uma vaga na fase
de grupos da Libertadores 2019, o
técnico Jair Ventura conta com o
retorno do volante Douglas, que
cumpriu suspensão em Belo
Horizonte. No Cruzeiro, Mano
Menezes não conta com o lateralesquerdo Egídio nem com o
atacante Sassa, ambos por
suspensão. Já o meia Arrascaeta é
aguardado para a decisão. Ele
chega hoje à tarde a São Paulo
depois de ter defendido a seleção
uruguaia na derrota por 4 a 3 para
o Japão, em amistoso realizado
ontem cedo no país asiático.

ESPORTE
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Num jogo de dez gols e duas viradas no placar,
Cascavel e Joinville empataram por 5 a 5 num
jogão no Ginásio da Neva, ontem à noite,
pela rodada de ida das oitavas de final da Liga
Nacional de Futsal. O time visitante abriu três
gols de vantagem no placar com Genaro (duas
vezes) e Ewerton no primeiro tempo, mas
Ronaldo e Rafinha descontaram no último
minuto da etapa inicial. Na volta do intervalo
Ronaldo, novamente, empatou o jogo e o
Samurai Issamu virou para a Serpente, mas os
atuais campeões da Liga igualaram o marcador
com Genaro, outra vez, e viraram com Leco.
Mas a dois minutos do fim Issamu fez outro e
empatou a partida. As equipes voltarão a se
encontrar no sábado, em Santa Catarina, em
condições iguais para avançar de fase.

Brasil vence Argentina
com gol aos 47 minutos
O Brasil perdeu várias oportunidades, mas venceu a Argentina
por 1 a 0 com um gol de Miranda
nos acréscimos do segundo tempo, aos 47min, em nova edição do
Superclássico das Américas, realizado ontem na Arábia Saudita.
Enquanto o Tite escalou praticamente todos seus titulares na equipe brasileira, o treinador interino
da seleção argentina, Lionel Scaloni, não contou com os astros Messi, Di Maria e Agüero.
Os brasileiros dominaram o primeiro tempo e criaram as melhores chances de gol. Aos 27min do
primeiro tempo, o Brasil quase
abriu o placar com Miranda, que
recebeu cruzamento na área, dominou e chutou cruzado. A bola passou pelo goleiro Romero, mas o
zagueiro Otamendi, quase em cima
da linha, salvou de cabeça.
A resposta da Argentina veio três
minutos depois. Dybala bateu falta
com veneno, e a bola passou por cima
do travessão, assustando Alisson.
No segundo tempo, os argentinos

melhoraram e levaram um pouco
mais de perigo. As melhores oportunidades, porém, seguiram com o Brasil, que só chegou com bola rolando
aos 20min, com Richarlison chutando para fora o cruzamento de Neymar
após arrancada pela esquerda.
Os brasileiros ainda chegaram
aos 25min, em jogada ensaiada de
falta, cobrada por Neymar para Arthur; aos 38min, em cobrança de
falta que Casemiro tentou aproveitar; e finalmente aos 47min, quando a partida ia para as penalidades
até Miranda aproveitar de cabeça a
cobrança de escanteio de Neymar.

Outro clássico
O Brasil voltará a campo para um
amistoso contra o Uruguai no dia 16
de novembro (sexta-feira), às 16h
(de Brasília), no Emirates Stadium,
em Londres. No mesmo dia, a
Argentina irá enfrentar o México.
JOGA HOJE
21h45

COPA DO BRASIL
Corinthians x Cruzeiro

Técnico deixa o
Paraná e assume
a Chapecoense
O técnico Claudinei Oliveira pediu
demissão do Paraná Clube, ontem,
e no mesmo dia já foi anunciado
como o novo treinador da
Chapecoense, antepenúltima
colocada do Brasileirão.
Em sua terceira passagem pelo
tricolor paranaense, Claudinei deixa
a equipe com três empates e oito
derrotas em 11 jogos, um
aproveitamento de 9% dos pontos.
O Paraná é o último colocado na
Série A e tem o rebaixamento
praticamente como certo,
enquanto que a Chapecoense está
na 18ª posição, também dentro da
zona de rebaixamento.
Claudinei Oliveira também dirigiu o
Sport neste Brasileirão. Foram 16
jogos com sete derrotas, quatro
empates e cinco vitórias pelo clube
pernambucano, que está na
penúltima posição do campeonato,
logo atrás da Chapecoense e à
frente apenas do Paraná Clube.

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B
Coritiba 1 x 1 CSA
AMISTOSO DA SELEÇÃO
Brasil 1x0 Argentina
LIGA DAS NAÇÕES
França 2x1 Alemanha

