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A Prefeitura de Cascavel iniciou investimentos para ampliar
a vida útil do Aterro Municipal e melhorar as condições
de funcionamento da usina produtora de biogás.
z Pág. 6

Empresas acusadas de
sonegação milionária
Três empresas com endereço de Cascavel estão na mira da Divisão de Investigações Criminais de Itajaí (SC) e, segundo a polícia, integram uma quadrilha
que teria sonegado mais de R$ 1,5 milhão em impostos e que atua na fabricação clandestina de semirreboques. Já foram bloqueados 100 semirreboques,
mas a polícia afirma que esse número vai crescer nos próximos dias.
z Pág. 12
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DIVULGAÇÃO

“Estou solicitando aos
partidos da coligação a
retirada da indicação de
Beto Richa ao Senado
para que ele possa se
dedicar à sua defesa”

Opinião
DEMOCRACIA
O sistema político tem as mais variadas modalidades de regime.
O mais importante, pelo que representou para a humanidade é, sem
duvida, a democracia.
Sua origem é o século V antes de Cristo. Nos cantões da Grécia
nasce o resplendor embrião democrático que dissipa para o universo.
Participativa no começo, a democracia explode em todos os cantos do
mundo. Até surgir o parlamento, que passou a ser representativo. Da
participação geral a representação foi a evolução da democracia na
linha do tempo.
De acordo com a índole humana teve aceitação quase unânime.
Na contemporaneidade, do sistema democrático, sofreu várias crises
e resistiu a todas.
Nos dias atuais, com o avanço do populismo no mundo, ela sofre
vários baques significativos.
O autoritarismo avança deixando preocupações substantivas.
Sabemos dos vários espíritos de época que desembocou
no sistema político mundial contaminando os comportamentos na sua totalidade.
Na década de 30 surgem as ditaduras totalitárias, que trouxeram
prejuízos destoantes com uma humanidade feliz.
É justamente na democracia em que a pluralidade tem funcionalidade plena. A heterogeneidade tem voz e representatividade. Aparenta a
sociedade ser mais passional, mas isso é retrato dos conflitos ideológicos dinamizados, desaguando no mundo civilizado do mar sinalizado.
Com a polarização da política brasileira, trazendo o extremismo para a luta, é natural certa preocupação com o destino
democrático nacional.
O endurecimento do sistema é previsível com o avançar dos
acontecimentos pós-eleição. Porém, a estirpe do brasileiro, amante
dos ideais democráticos, é maior do que qualquer tentação persuasiva
demolidora do sistema democrático.
A tentação pode existir, mas a debandada democrática resistirá,
com firmeza e inteligência, eliminando as mentes reacionárias e poluídas por sistemas fortes.

Governadora e candidata à
reeleição, Cida Borghetti (PP), em
coletiva à imprensa ontem, em
Toledo, falou sobre a operação
Radiopatrulha, do Gaeco, que levou
o ex-governador e mais 14 pessoas
ligadas a ele à prisão na semana
passada. “Não aceito, não admito,
não compactuo com nenhum ato de
desvio de conduta. Quando assumi
o governo do Estado um dos meus
primeiros atos foi a criação da
Divisão de Combate à Corrupção”.

Lotofácil

Concurso: 1712

01 03 05 06 07 10 13 14
15 16 17 18 23 24 25

Megasena

Concurso: 2078

02 11 15 30 36 39
Quina

Concurso: 4778

17 27 28 35 68
Federal
1º prêmio

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Concurso: 1901

05 06 15 16 19 22 25 30
31 41 44 50 61 64 66
76 86 88 89 96
Dupla sena

Concurso: 1849

Concurso: 05319

68.101
39.414
08.551
03.699
43.247

2º prêmio

Lotomania

1º sorteio

12 18 22 31 37 49

2º sorteio

03 04 21 28 42 46

Timemania

Concurso: 1232

26 56 57 60 61 62 79

Juarez Alvarenga é advogado e escritor juarezalvarengacru@gmail.com

Dia da Sorte

TIME DO

INTER LIMEIRA/SP

Concurso: 051

02 08 10 14 16 24 28

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

MÊS DA SORTE:

SETEMBRO

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

Terça

Quarta

Terça

Quarta

K 23 L 13

K 27 L 15

K 24 L 12

K 27 L 14

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

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
16/09 - 20h16

CHEIA
24/09 - 23h54

MINGUANTE
02/10 - 06h47

NOVA
09/10 - 00h47

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000

POLÍTICA

CASCAVEL, 18 DE SETEMBRO DE 2018

03

Empréstimo à Giro Político
espera de aval

politica@jhoje.com.br

Respirando aliviado!

Para comprar a estrutura
do antigo Atacado Liderança,
a Prefeitura de Cascavel encaminhou pedido de autorização à Câmara de Vereadores
para a contratação de um empréstimo de R$ 28 milhões.
O recurso seria obtido na
Caixa Econômica Federal
pelo Finisa (Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento), e, conforme simulação com desbloqueio em novembro deste ano, o Município teria carência de 24 meses e amortização de 96 meses. De juros a prefeitura desembolsaria R$ 17,5 milhões
até 2028 - totalizando R$ 45
milhões a conta. Como garantia do pagamento do empréstimo, a prefeitura dá o saldo
do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).
A proposta ainda depende dos pareceres da Comissão de Redação e Justiça e
também da Comissão de
Economia e Finanças.
No argumento apresentado aos vereadores, o Executivo alega que o crescimento
da cidade nos últimos 20
anos foi além do previsto: de
245 mil habitantes em 2000
para 320 mil em 2018 e com
projeção para 365 mil para o
ano de 2030; também dobrou o número de empreendimentos, passando de
5.365 empresas para
10.619, segundo dados da
Rais (Relatório Anual de Informações Sociais).
O Executivo alega que o
Centro de Eventos Pedro Luiz
Boaretto é pequeno para a
demanda, além disso, os pilares do salão principal impedem eventos.

O prédio do Liderança foi
alvo de recuperação judicial
e custaria R$ 44,6 milhões
conforme avaliação imobiliária de leilão, com oferta mínima de R$ 28 milhões, que
acabou deserto por falta de
interessados. Diante da situação, a prefeitura apresentou
proposta de pagar o valor em
acordo amigável - decisão
acatada pelos credores.
Para o novo Centro de
Convenções, a prefeitura
planeja “grandes eventos e
exposições, além de pequenas convenções”.
Em mensagem aos parlamentares, o Executivo diz
que, “além dos eventos supracitados, o espaço tem todas as condições de receber eventos musicais, culturais e esportivos, que atualmente não podem ser realizados por conta da precariedade da infraestrutura do
atual Centro de Eventos”.
Outra ideia é implantar o
polo têxtil em Cascavel - com
pequenas empresas do setor no Centro de Convenções,
além de espaços para “criação, desenvolvimento tecnológico e inovações para o
mercado da moda”.
Com a compra, a prefeitura confirma que o atual
Centro de Convenções, na
Avenida Rocha Pombo, seria
transformado em um Centro
de Distribuição Municipal de
Cascavel (Almoxarifado Central), pois hoje são sete espaços locados para utilização
de Almoxarifado, a um custo
de R$ 600 mil ao ano.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Apenas o vereador Josué de Souza (PTC) votou pela
continuidade da investigação contra o vereador Fernando
Hallberg (PPL): foram 18 votos a favor do parecer da
Comissão Processante que pediu o arquivamento da
acusação de infração político-administrativa. Diante da
falta de subsídios que provassem ilegalidade, Hallberg se
livrou da investigação que poderia custar o mandato do
parlamentar. Saiu ainda mais fortalecido, com elogios dos
colegas e com direito a aplausos de quem acompanhava a
sessão: “Não foi surpresa a decisão, pois sabíamos que
não havia irregularidade. Não mudaremos em nada nossa
conduta: continuaremos com as investigações”.

Soltou a boca
Primeiro foi Jorge
Bocasanta (Pros) a tipificar
a denúncia contra Hallberg
como “armação de quem
não cumpre a lei”. Depois
Sebastião Madril (PMB) não
usou meias palavras: soltou
a boca contra a OAB
Cascavel pela falta de
posicionamento diante das
denúncias de
inconstitucionalidade da
taxa de proteção a
desastres e taxa de
expediente.

Muda ou não?
As empresas impedidas de
trabalhar em 14 de
novembro, aniversário de
Cascavel, já preparam ação
judicial para manter as
portas abertas no feriado
municipal. O assunto

voltou ontem a discussão: a
Ceasa (Central de
Abastecimento) quer aval
para manter o serviço visto
que os produtos são
perecíveis e atende a região.
Devido ao pedido de vistas
de Jaime Vasatta
(Podemos), a proposta volta
ao plenário segunda-feira.

Mais tempo
O vereador Misael Júnior
(PSC) pediu mais tempo
para ficar fora da Câmara e
se dedicar à campanha a
deputado estadual. Ele
havia pedido 30 dias de
licença por motivos
particulares e agora
solicitou mais 14 dias de
afastamento da tribuna até 3 de outubro. Quem
está no lugar - e torce para
ficar em definitivo - é o
suplente Nildo Santello.

TRANSPORTE
O vereador Carlinhos Oliveira (PSC) fez questão de
agradecer ao presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, em
atender a reivindicação das linhas de ônibus na zona
norte. Antes das alterações ocasionadas como novo
Terminal Nordeste, o parlamentar avisou das
consequências que agora foram observadas, adequando
horários e itinerários.
z Em anúncio da Semana de Trânsito - com ações a toque
de caixa -, a Cettrans disse ontem na Câmara que quer
“ouvir a população”. Será mesmo?
z Aprovada a liberação de R$ 583 mil à Fundetec, que só
ganhou elogios na sessão de ontem, atualmente
comandada por Alcione Tadeu Gomes.
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Grafite no lugar de pichação
TALENTOS

PRAÇA no Bairro Country
será repaginada com grafites
A arte de grafite ganhará mais espaço em Cascavel por meio de ações
da campanha Pintar é Legal, Pixar é
Crime. Desde o ano passado trabalhos
são realizados como na Praça do Bairro Floresta e a expectativa do Município é levar ainda mais cores à cidade.
Um dos novos espaços públicos
que serão revitalizados é a Praça
Parigot de Souza e para isso a prefeitura contará com parceria de acadêmicos de Arquitetura e Urbanis-

mo do Centro Universitário FAG.
O Município segue com o certame para compra de materiais de
pinturas que serão utilizados para
essa e outras finalidades.
Na próxima semana haverá a escolha da empresa que fornecerá os
produtos e a expectativa é de que sejam investidos no máximo R$ 47 mil.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

No mês de novembro um festival
nacional reunirá grafiteiros
reconhecidos em todo o País que irão
compartilhar experiências e registrar o
talento em diferentes locais. O evento
que será realizado de 9 a 11 atende ao
pedido da classe artística local. “A
cidade vai respirar grafites. Nossa
intenção é de que a cidade receba
uma roupagem artística na linguagem
da cultura urbana”, destaca a gerente
de incentivo e fomento à cultura,
Meiriane Scussiato. O festival será
organizado pela prefeitura com apoio
de integrantes da Cufa (Central Única
das Favelas) e grupo Além da Arte.
“São esperados mais de 100 artistas
para grafitar muros e outros espaços
públicos”, afirma Meiriane.
Edson Lacir do Nascimento, que
desenvolve oficina artísticas no Creas
(Centro de Referência Especializado de
Assistência Social) II em Cascavel, avalia
de forma positiva iniciativas como essa
proposta pelo Município: “Mostra o
verdadeiro significado da arte que é
interagir com as pessoas. Acho que esse
tipo de incentivo agrega muito e ver as
ruas mais coloridas é algo que traz mais
vida às pessoas”, destaca.

Esta semana tem Justiça no Bairro
Paternidade/Maternidade, Reconhecimento e
Dissolução de União estável, Restabelecimento
de sociedade conjugal, Tutela e Alvarás
(levantamento de valor pós-mortem) e Registros
Públicos (Retificação de registro civil e outros),
além de serviços municipais e a confecção de
carteira de identidade (RG).
A partir do dia 20 de setembro já haverá
confecção de RG na Unipar.
Todos os serviços são gratuitos, exceto o
exame de DNA (valor de R$ 220 - trio:
mãe, pai e filho) e o atendimento à população
será das 9h às 17h. A organização do evento
salienta a importância dos participantes levarem
comprovante de renda, já que alguns serviços
somente serão disponibilizados para a
população com renda máxima de até três

salários mínimos por pessoa, comprovante de
endereço e documentação pessoal que é
específica para cada serviço pretendido,
inclusive certidão de nascimento/casamento.
z Quarta-feira - Dia 19
Desembargadora concede entrevistas em
programas para divulgar o Justiça no Bairro
PROGRAMAÇÃO

O Poder Judiciário em parceria com o Sesc
Cidadão e a Prefeitura de Cascavel realiza
neste sábado, dia 22 de setembro, na
Unipar, o programa Justiça no Bairro.
O objetivo do programa é o atendimento à
população economicamente vulnerável de
Cascavel e região, favorecendo a conciliação
por meio de audiências prévias em inúmeras
áreas do direito, possibilitando a resolução
com a expedição imediata dos documentos.
O alcance do programa é acolhimento à
demanda reprimida consensual e a litigiosa,
possibilitando orientação e pronto atendimento
das ações a serem propostas, nas áreas Cível
(Interdição/Curatela), Família (Divórcio,
Alimentos, Guarda, Regulamentação de
Visitas, Reconhecimento e/ou Averiguação de

z Quinta-feira - dia 20
Confecção de RG
z Sexta-feira - dia 21
Confecção de RG, atendimentos agendados durante o dia e casamento coletivo, à
noite no Ginásio da Neva
z Sábado - 22
Atendimento da demanda espontânea e confecção do RG
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Ampliação de vida útil
Investimentos por parte da Prefeitura de Cascavel vão ampliar a vida
útil do Aterro Municipal e melhorar as
condições de funcionamento da usina produtora de biogás. Nesta semana foi concluída a compra de secadores de biogás ao custo de R$ 79.900.
A empresa vencedora do certame é a
Kohler Biodigestores Ltda.
“Os equipamentos vão auxiliar na
retirada de umidade dos gases que são
levados à usina de biogás”, explica o
responsável pelo aterro, Elmo Rowe.
Segundo ele, isso reflete em
cuidados para o uso do motor do
gerador da energia: “O excesso de
água pode comprometer o motor,
então o investimento é no sentido
de aumentar a vida útil dele”.
Com gases eliminados pelo volume de resíduos que chega ao ater-

ro a usina produz hoje em média
149 quilowatts/hora de energia.
Há quatro equipamentos que fazem o fornecimento à Copel e o aterro
tem autonomia para dobrar a carga.
“A expectativa é de que até o fim do
ano isso possa ocorrer após alguns
estudos e também de mudanças técnicas no software utilizado pela usina, pela Copel”, esclarece Rowe.

ECONOMIA
A média de 70 mil quilowatts/
hora mensais que a usina repassa
à Copel corresponde ao custo
R$ 50 mil em energia elétrica e
com o planejamento de dobrar a
carga de produção,
consequentemente, o Município
terá ainda mais economia no
pagamento da tarifa de energia.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

INVESTIMENTOS
vão garantir manutenção
dos geradores de biogás

CÉLULAS

RESPONSABILIDADE

Desde 1995 o aterro funciona na
área desapropriada onde ainda há
capacidade de 12 células para
depósito de resíduos da coleta
domiciliar. O processo para a
construção da sétima está em
andamento e teve o custo de R$
279 mil. “Daremos início à
construção da sétima célula e com as
outras cinco a previsão é de uma vida
útil de 6 a 8 anos. Isso também
depende de fatores como o aumento
da população e dos hábitos para
separação de recicláveis”, comenta o
responsável pelo aterro, Elmo Rowe.

Segundo Elmo Rowe, a cada ano o
Município faz reservas no
orçamento para os locais onde serão
implantadas as células: “O
Município se compromete com a
implantação da célula e
impermeabilização e todo o
processo de proteção mecânica e
demais medidas corretivas são de
responsabilidade da OT
Ambiental”, afirma.
Conforme ele, o investimento é do
próprio Município e por isso não
haverá aditivo ao contrato da coleta
de lixo com a OT.

PEIXES menores se acumularam às margens do lago

Peixinhos são
descartados
Após a festa da Pesca no Lago
Municipal, em Cascavel, no último
domingo, quem passou pelo local
ontem viu um cenário de tristeza.
Centenas de pequenos peixes às
margens do barranco mortos.
Da tristeza, à raiva e à estranheza,
porque o intuito do evento é de que
os participantes levem para casa
todos os peixes pescados, não apenas
os de grande porte. E, jamais, que
deixem os animais jogados no local.
“Observamos que a maioria
descartada era de lambaris pequenos,
que foram usados como isca, já que
havia machucados na boca”, conta o
gestor ambiental da Secretaria de
Meio Ambiente, José Luiz Ferreira.
Segundo ele, a chuva fez com que
algumas outras espécies também
fossem abandonadas: “Muita gente
que estava pescando foi embora às
pressas e deixou alguns peixes para
trás”, acrescenta Ferreira.
Com a intensidade dos ventos, eles
foram levados pela correnteza e se
acumularam às margens do lago.
“Não houve uma quantidade muito
expressiva, mas optamos por fazer o
descarte de todos eles”,
acrescenta o gestor.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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Cadê os ônibus?
Acostumados com um terminal na
porta de casa, agora, para embarcar nos
ônibus do transporte público, moradores do Bairro São Cristóvão, em Cascavel, precisam caminhar um pouco mais.
Desde que o Terminal Leste foi
desativado, a reclamação que predomina é a falta de linhas pelas principais
ruas do bairro. “Está difícil conseguir
embarcar no lotação e em um dos
pontos aqui perto o ônibus só passa
a cada 40 minutos”, reclama a dona
de casa Iracema Gomes.
Dificuldades no transporte coletivo também são observadas pelo aposentado Enori Stratmann: “Para ir à Farmácia Básica só caminhando 14 quadras
até chegar ao Terminal Leste e embarcar na linha que segue até o Brasília”.
Morador do São Cristóvão desde
a década de 1970, ele chegou ao
bairro quando nem mesmo havia
energia elétrica. Reconhece os avanços, mas ressalta que há necessidade
de melhorias. Uma delas, em frente à
própria casa, na Rua Cartola. “A rua é
muito estreita e em horários de pico
o trânsito fica complicado, principal-

MORADORES pedem melhorias no salão comunitário
mente com a saída de crianças do
Cmei e de pessoas que precisam ir ao
posto de saúde”, conta Enori.
O morador sugere que o Município
faça um estudo para ampliar a rua: “Nem
mesmo o caminhão do Corpo de Bombeiros consegue passar por aqui”.
Com falta de vagas para estacionar, motoristas até se arriscam e param os veículos em locais que não
permitidos.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

LAZER
Iracema Gomes gostaria que a
prefeitura investisse em uma nova
ATI (Academia da Terceira
Idade) e até sugere o local: “Ao
lado do ginásio temos uma
espaço bom que poderia ser
aproveitado”.
Outra reivindicação é para
revitalização do salão comunitário,
na Rua Osvaldo Silvestre Matias.
“Está abandonado e precisamos
de reforma”.
Na área da saúde ela espera
que o atendimento seja ampliado
na UBS. “Precisamos enfrentar fila
às 2h da madrugada sem ter a
garantia de conseguir consulta.
Idosos passam por essa
dificuldade e isso não pode
continuar assim”.
Atenção você que mora no
Bairro Recanto Tropical. Na
próxima semana o Hoje News
traz reportagens especiais da sua
região. Sugestões podem ser enviadas para o WhatsApp (45)
99975-1047 e pelas redes sociais
Facebook O Paraná / Hoje News
e Instagram @oparanahojenews.

RUA CARTOLA é alvo de reclamações e traz prejuízos a motoristas
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Semana do Trânsito:
Vá de bus ou de bike
Começa hoje mais uma edição
da Semana Nacional do Trânsito.
Em Cascavel o que abre oficialmente os trabalhos é o 1º Seminário
Caminhos para a Mobilidade Segura, às 19h desta terça-feira, com o
jornalista Marcos Sousa e a especialista em mobilidade urbana Yasmim Reck, no Anfiteatro Emir Sfair.
A cidade foi remodelada pelo PDI
(Plano de Desenvolvimento Intergado) e por outros investimentos, como
a Avenida Tito Muffato. Esse seminário vem para discutir o uso das
ciclovias, das ciclofaixas e do transporte público, que está recebendo
mais de R$ 100 milhões em investimentos, além de outras questões
relacionadas à mobilidade.
A coordenadora de educação no
Trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito), professora Luciane de Moura,
diz que toda mudança é complicada, mas é preciso passar por elas.
“A população está convidada para
participar e discutir suas opiniões
sobre as modificações e a situação
do trânsito de Cascavel”, convida.

Semana orienta a população a deixar o carro em casa
Luciane reforça que a população
deve olhar com outros olhos para a
cidade e ver as diferentes opções:
“Nosso transporte está se moder-

 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

Pouco investimento
Os investimentos na Semana do
Trânsito foram tímidos, mas a
professora Luciane de Mora diz
que a cooperação entre empresas,
concessionária de rodovia e
prefeitura ajudou. “Não é algo que
necessite de grandes
investimentos, e sim de
participação e envolvimento. Nós
trabalhamos nesta semana com a
conscientização da população. É de
extrema importância que as
pessoas prestigiem as ações”.

nizando, é hora de diversificar, pega
a bicicleta, o ônibus, deixar o carro
em casa. Isso ajuda até na melhora da qualidade de vida”.

Evento gratuito: Indústria 4.0
Nos dias 19 e 20 de setembro, a Rockwell Automation, líder global em
soluções de automação industrial, energia e informação, vai promover evento
em Cascavel para tratar das tendências tecnológicas para a indústria 4.0. O
encontro reúne profissionais de empresas da região no Copas Verdes Hotel. O
encontro é gratuito e as vagas são limitadas. Será das 8h às 17h30.
Durante dois dias, a Rockwell Automation e parceiros da empresa como Cisco,
Cognex Corporation, CommScope, Connect Soluções em Tecnologia Industrial,
Fluke Corporation, HMS Industrial Networks, Libracom Automação Industrial
e nVent vão apresentar as mais novas soluções tecnológicas para ajudar as
indústrias a aumentarem a produtividade e lucratividade.

SOCIAL
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gente@jhoje.com.br

A simpática Rafaela Moratelli, fotografada
por Vera e Grasi Fotografias

Muita história

Jantar dançante

Hoje tem contação de
histórias com a
Cia Agregados de Cascavel.
O evento faz parte das
atividades da Semana
Literária do Sesc. É só chegar
das 8h às 12h e das 13h30
às 17h30 no Sesc, Rua Carlos
de Carvalho, 3.367

Sábado tem o Jantar
Dançante na Capela Santa
Rita de Cássia, do Bairro
Clarito. A festa vai contar
ainda com a escolha da
Rainha da Paróquia Santa
Rita de Cássia. O evento
começa às 20h30 e os
ingressos custam R$ 30.

Comemoração dupla: as aniversariantes da semana
Mariza Pertuzatti Bergamini e Rosí Czepula Meassi

Oratória
Dia 29 de setembro ocorre o 2o Workshop Social de
Oratória. Será no auditório bloco 4 da FAG, das 14h às 18h.
A promoção é do JCI Cascavel e os ingressos custam R$ 30.
Mais informações pelo site https: www.jcicascavel.com.
DIVULGAÇÃO

Felicidades!
Rosilene Matias Pereira
Tomazine, Sandra Marques,
Roze Zimpel, Marines Vieira,
Djeison Leonor, Paulo
Marcos Reis e Sandra
Maria Mollani.

O rio atinge seus objetivos,
porque aprendeu a
contornar obstáculos.
Lao-Tsé
A pianista solista Fabíola Lauxen, durante a apresentação em comemoração ao
16o aniversário da Orquestra Sinfônica de Cascavel
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N o velas
GLOBO • ORGULHO E PAIXÃO
DIVULGAÇÃO

Briana
revela
a Lady
Margareth
que está
viva
Cecília e Rômulo concluem que Josephine denunciou o casal à Justiça.
Luccino apresenta a estação móvel do café a Camilo, Januário, Ernesto e o
Barão. Mariana e Brandão defendem Xavier de um linchamento popular, e
Baltazar decide transferir o criminoso para uma prisão longe do Vale do Café.
Briana revela a Lady Margareth que está viva, e constata a sanidade da mãe.
Cecília sofre por ter sido afastada do bebê, mas afirma que descobrirá a
origem da criança. Januário diz a Ludmila que deseja ser pai. Elisabeta e Ema
confortam Ludmila. Ofélia decide abrigar Susana e Petúlia, e Lídia reprova a
atitude da mãe. Dalva alerta Elisabeta sobre a visita recebida por Lady Margareth. Julieta pede Aurélio em casamento, e sugere que Camilo também
celebre sua união com Jane. Cecília e Rômulo conseguem adotar o bebê
oficialmente. Virgílio liberta Xavier durante a sua transferência. Com a ajuda de
um enfermeiro, Lady Margareth tenta dopar Elisabeta.
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Dandara fica revoltada. Marcelo
acalma as meninas e encerra o debate. Tito, Kavaco e Garoto pensam em
soluções de trabalho para a família de
Amanda. Gabriela e Marcelo conversam
sobre a situação da escola. Hugo se
declara para Dandara. Getúlio sugere
que Paulo e Marli convoquem Brigitte
para ajudar com as contas do Le Kebek. Hugo abre mão de sua candidatura em favor de Dandara.
O TEMPO NÃO PARA
Dom Sabino ameaça internar Marocas em um convento. Paulina confessa a Samuca que foi ela quem contou
a Dom Sabino que o prédio da Samvita

foi construído em cima de sua fazenda.
Marocas comunica a Betina que rompeu com Samuca. Helen e Bento se
beijam. Marino avisa a Carmen que vai
à Ilha Vermelha procurar as joias de
Cesária. Marocas garante a Samuca
que não se casará mais com ele. Marocas diz a Miss Celine que Mariacarla foi generosa em acolhê-las em sua
casa. Marocas se surpreende ao encontrar Amadeu.
SEGUNDO SOL
Roberval ameaça a família e garante que descobrirá quem o traiu. Karola
tenta se unir a Rosa contra Laureta.
Selma e Doralice expulsam Maura e
Ionan de casa. Laureta flagra Ícaro e
Rosa juntos. Clóvis e Naná acreditam
que Ionan está apaixonado por Maura.
Maura pede abrigo a Nice, que enfrenta

Agenor para apoiar a filha. Karola humilha Laureta na frente de Valentim. Cacau implora para que Ícaro deixe a casa
de Laureta. Rochelle afirma a Manu e
Edgar que o traidor de Roberval é Severo. Laureta e Severo armam contra
Roberval, que planeja seu contra-ataque com Luzia.
• RECORD

JESUS
Sara é curada, milagrosamente, por
Jesus. Pedro fica emocionado. Sara diz
que quer comemorar. Em conversa com
Pilatos, Claudia finge acreditar que Judas Tadeu esteja morto. Shabaka evita
um onfronto com Barrabás, mas Susana o defende. Gabriela leva Yoná para
conhecer a cidade. As pessoas ficam
impactadas com as palavras de Jesus.
Susana dá uma lição em Barrabás.
Yoná não dá atenção a Natanael. Simão Zelote alerta Jesus dizendo ter uma
multidão do lado de fora. Maria Madalena descobre que Petronius não matou
Judas Tadeu e fica impressionada ao
saber dos milagres do Messias. Iscariotes procura por Jesus. Laila diz que
Asisa reclama de barriga cheia. Tomé
pede perdão a seu pai.
• SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Mário, Gael e Benicio investigam o
passado de Sr. Pendleton pelo que ouviram e descobrem que Stella significa
Estrela. Os meninos querem saber
quem era Stella. Luísa diz para Poliana
não chamar mais Sr. Pendleton para
jantar sem ela autorizar. Poliana comenta que queria apenas que que o grande
amor da tia ficasse mais próximo. Luísa diz que o homem jamais foi seu amor
do passado e pede para Poliana não se
meter. Iuri se disfarça de idoso para visitar o grupo de Sophie novamente.
Sérgio e Joana conversam sobre mentirem para os filhos devido a O11O não
autorizar o relacionamento entre funcionários. O casal decide procurar um novo
emprego para não precisarem mais
mentir. João acorda e percebe que os
pais voltaram a ser objetos. Helô conversa com Luca e Guilherme sobre a
suposta agressão.

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

Um dia significativo para você estar
mais em contato com os seus sentimentos e emoções. Cuidado com atitudes controladoras ou compulsivas no
âmbito familiar e profissional.

Touro

Preste mais atenção à maneira como
tem se comunicado e expressado, taurino. O dia é oportuno para refletir mais
sobre o poder do pensamento e das
crenças.

Gêmos

Situações ligadas às finanças e às
emoções estão enfatizadas hoje. Reflita sobre os seus valores mais significativos e como os tem compartilhado.

Câncer

A lua em movimento pelo seu signo faz
contato com Plutão. Um dia intenso
emocionalmente aos cancerianos. Relacionamentos enfatizados.

Leão

É importante se entregar mais aos mistérios da vida. O desenvolvimento do
afeto incondicional é o seu desafio.
Questões familiares e afetivas podem
estar exigindo bastante dos leoninos.

Virgem

Preste atenção na tendência ao comportamento manipulativo e compulsivo. Um dia muito importante para você
se conscientizar dos seus sentimentos
mais profundos.

Libra

Muita atenção com questões de trabalho e familiares, libriano. Evite comportamento manipulador ou carente. É um
momento muito importante para se
conscientizar mais de sua essência.

Sagitário Escorpião

Dia que revela intensidade emocional aos
escorpianos. Momento oportuno para se
sintonizar mais com sua sensibilidade e
intuição. Poderosos sinais e sincronicidades podem se apresentar agora.
Observe mais a ligação existente entre
as emoções e ao dinheiro. Reflita sobre
como está utilizando os seus talentos e
potenciais. É importante colaborar mais,
mas também fazer a sua parte.

Capricórnio

Sentimentos e relacionamentos estão
enfatizados hoje. Um dia importante para
se conscientizar mais de seus padrões
emocionais. Cuidado com a tendência a
um excesso de sensibilidade e carência.

Aquário

Saúde é um tema muito significativo aos
aquarianos neste momento. Perceba a
influência das emoções sobre o corpo,
aquariano. Um dia muito importante para
acessar o seu poder emocional.

Peixes

horóscopo

Fortes emoções envolvendo o amor e
a amizade. Um dia significativo para se
conscientizar dos seus sentimentos mais
profundos. Cuidado com a tendência a
um comportamento manipulativo.
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Empresas acusadas de
sonegar R$ 1,5 milhão
Três empresas com endereço
de Cascavel estão na mira da DIC
(Divisão de Investigações Criminais) de Itajaí (SC) e, segundo a
polícia, fazem parte de uma quadrilha que teria sonegado mais de
R$ 1,5 milhão em impostos e que
atua na fabricação clandestina de
semirreboques.
A investigação por parte da Polícia Civil durou mais de 18 meses a
uma organização criminosa responsável por falsidade ideológica, uso
de documentos falsos, adulteração
de sinais identificadores de veículos, além de crime contra a ordem
tributária e lavagem de dinheiro.
Segundo a polícia, a associação criminosa usava cadastros
de pessoas jurídicas para simular a fabricação de semirreboques por empresas que nem sequer tinham como atividade a fabricação de veículos.
As notas fiscais emitidas pela
quadrilha, segundo a polícia, apresentam valores entre R$ 600 e
R$ 1 mil para implementos de três
ou quatro eixos, e a venda inicial é
simulada para integrantes do próprio grupo criminoso. A declaração
de menor valor tinha o intuito de
não recolher ICMS sobre o valor real
da primeira venda. Porém, a segunda venda, realizada poucos dias depois, mostrou à polícia o mesmo
produto sendo vendido por R$ 100
mil, que seria o valor de mercado.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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POLÍCIA CIVIL

CHASSIS adulterados confirmaram o esquema criminoso, diz a polícia
A suposta aquisição do veículo
zero quilômetro se dava por meio
de declarações de residências falsas de Cascavel, cujos moradores
fingiam ser de Itajaí.
As empresas de Cascavel participavam tanto com a emissão de
notas fiscais de fabricação de veículos como de compradoras por

um valor irrisório comparado o de
mercado. Até agora, 15 pessoas
foram indiciadas e a polícia estimou mais de R$ 1,5 milhão sonegado pelo não pagamento de
ICMS. Mais de 100 veículos foram
bloqueados administrativamente,
mas a quantidade deve aumentar
nos próximos dias.

CONFORME A POLÍCIA CIVIL, AS EMPRESAS
JÁ IDENTIFICADAS E INDICIADAS SÃO:
z LILIAN PEREIRA FERRAZ ME, que possui como atividade o transporte rodoviário de cargas e o comércio de pescados e carnes, fabricou
reboques da marca RECLAL, semirreboques da marca VALIN e semirreboques da marca RODOKINHO.
z A TRUCKAR IND. E COM. DE REBOQUES E CARRETAS LTDA - ME, que
não possui dentre suas atividades a fabricação de semirreboques,
emitiu notas fiscais de fabricação de semirreboques das marcas
RODOKINHO e VALIN.
z Também foram comprovadas simulações de vendas de semirreboques das marcas RODOKINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA e TWR IND. E COM. DE MÁQUINAS - EIRELI
por preços irrisórios. A TWR também não possui autorização para a
fabricação de semirreboques.

POLÍCIA
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Crime sob encomenda
O atentado contra um agente
penitenciário da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) registrado na noite de sexta-feira pode
ter sido encomendado. A informação foi repassada pela Polícia Civil ao Sindarspen (Sindicato dos
Agentes Penitenciários do Paraná) de Cascavel, que acompanha
o caso e foi até a 15ª SDP (Subdivisão Policial) para averiguar o
andamento da investigação. “Os
policiais trabalham com diversas

possibilidades, acreditamos que
não tenha ligação com o PCC [Primeiro Comando da Capital], mas
nada pode ser descartado”, disse o diretor-executivo do Sindicato em Cascavel, Thiago Correia.
Segundo o Sindicato, o atendimento na PIC, que estava suspenso, inclusive com visitas interrompidas no domingo, já voltou à normalidade.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

Assalto com reféns
A Polícia Civil de Cascavel investiga um assalto a uma residência que
aconteceu na madrugada de ontem no Bairro Santo Onofre, em Cascavel.
Segundo a Polícia Civil, dois bandidos armados invadiram a casa, renderam
os moradores e anunciaram o assalto. Em poucos minutos, eles
aterrorizaram a família. Da casa eles levaram dinheiro, aparelhos
eletrônicos, joias e também um veículo Etios. A Polícia Civil de Cascavel, por
meio do GDE (Grupo de Diligências Especiais), esteve em diligências durante
toda a tarde de ontem e tenta identificar os dois assaltantes.
AÍLTON SANTOS

Uma mulher de 47 anos ficou
gravemente ferida ao ser
atropelada no Bairro Morumbi, em
Cascavel. O acidente aconteceu
no fim da noite de domingo e, de
acordo com populares, ela estava
deitada na rua quando foi
atropelada por um veículo. A
mulher não foi identificada e foi
encaminhada para o HU (Hospital
Universitário). A suspeita dos
bombeiros é de que a vítima estava
embriagada. Ela permanece
internada no hospital na UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) em
estado grave e com risco de morte.

PRESO RECAPTURADO
A Polícia Militar recapturou um homem considerado membro do PCC
(Primeiro Comando da Capital). Ele havia fugido do presídio Piraquara no
último motim. William Daniel Dias Cabral, 23 anos, foi recapturado pela
polícia no Bairro Morumbi, por meio de denúncias recebidas pelo setor
de Serviço Reservado da PM, e foi levado para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel, colocado à disposição da Justiça.
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Giro da
Violência
Preso por receptar relógio
POLÍCIA MILITAR
Um homem foi
preso por
receptação na
tarde de ontem
pela Polícia
Militar no
Bairro Santos
Dumont, em
Cascavel. A
Polícia Militar
cumpriu em
uma casa
mandado de prisão contra João Maria
Alves Veloso, 44 anos, foragido da PIC
(Penitenciária Industrial de Cascavel)
e fez buscas aos materiais do filho
dele, onde encontrou um relógio
original da Invicta, avaliado em R$
2,5 mil. O rapaz tinha um recibo do
relógio no valor de R$ 700 emitido em
um camelô, mas que não era do mesmo
produto. Como o rapaz não conseguiu
comprovar a origem do relógio, foi
preso por receptação e a polícia
acredita que o relógio seja produto de
furto. A mercadoria foi apreendida.

Júri duplo
Dois julgamentos serão realizados
hoje, às 13h, no Fórum de Cascavel.
Neri de Oliveira, réu solto, é acusado
de matar Rafael Pedroso dos Santos no
dia 27 de janeiro de 2013 na Rua
Hibisco, no Jardim Melissa, em
Cascavel. A vítima foi morta com
diversos disparos de arma de fogo.
Também será julgado Marcelo Bonfim,
que está preso. Ele é acusado de matar
a facadas e a pauladas José Manoel
Irmão, de 75 anos. O crime aconteceu
no dia 3 de julho de 2014, no Bairro
Parque São Paulo, em Cascavel.

Queda de altura
Um homem ficou ferido ao cair na tarde
de ontem em Cascavel. O acidente
aconteceu na Rua Porto União, no
Jardim Verona. Segundo o Corpo de
Bombeiros, o homem de 53 anos trocava
uma lâmpada quando caiu. Com ferimentos
moderados, ele foi encaminhado para a
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
da Avenida Tancredo Neves.
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Paradesporto em alta
Às vésperas do Dia do Atleta
Paraolímpico, a ser comemorado
neste sábado (22), os paratletas
de Cascavel receberam uma boa
notícia, ontem, durante a Escola de
Governo. Trata-se do anúncio da
ampliação dos recursos e incentivos ao paradesporto municipal. O
setor receberá em 2019 investimento superior ao dobro do último
chamamento público, de 2017.
O secretário de Cultura de Esportes, Ricardo Bulgarelli, detalhou o Edital 09/2018, que trata
do Chamamento Público de OSC
(Organização da Sociedade Civil)
para desenvolvimento do paradesporto de rendimento de modo nãoprofissional no Município de Cascavel. Ele foi publicado no Diário
Oficial no último sábado (15) e pre-

vê a destinação de R$ 194 mil para
sete modalidades, que receberão
o subsídio a partir de fevereiro de
2019, com prazo de 11 meses. No
chamamento de 2017, o valor foi
de R$ 80 mil.
A partir da publicação do edital, as entidades interessadas
têm até o dia 15 de outubro para
enviar as propostas. O cronograma
de seleção segue até novembro,
com a divulgação do resultado final do processo de seleção até o
fim do mês. A celebração dos Termos de Colaboração vai de 28 de
novembro a 20 de dezembro.

Modalidades e valores
As sete modalidades e seus
respectivos valores a serem
contempladas no Edital 09/2018
são: atletismo (R$ 23 mil, juvenil e
adulto, feminino e masculino),
basquete (R$ 55 mil, adulto,
masculino), futsal (R$ 23 mil, adulto,
masculino), handebol em cadeira de
rodas (R$ 55 mil, adulto, masculino),
paraciclismo (R$ 18 mil, adulto,
masculino), paracanoagem (R$ 10
mil, adulto, feminino e masculino),
dança artística e de competição
(R$ 10 mil, juvenil e adulto, feminino
e masculino).
DIVULGAÇÃO

Festival Paraolímpico
O Comitê Paraolímpico
Brasileiro promoverá neste
sábado (22) o Festival Paraolímpico, em celebração ao Dia
do Atleta Paraolímpico, e
escolheu Cascavel dentre as
48 cidades de todos os Estados do País para receber o
megaevento. O Festival promoverá a experimentação do
esporte adaptado a cerca de
7.200 mil crianças e adolescentes, com faixa etária de 10
a 17 anos. A programação
oferecerá 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, nas modalidades de
atletismo, basquete em cadeira de rodas e bocha.

Os alunos da Apae mais uma vez deram exemplo de superação e garra, desta
vez na 21ª edição das Olimpíadas Especiais das Apaes, realizada na semana
passada em Guarapuava. A competição reuniu mais de 900 paratletas em 13
modalidades durante seis dias. A delegação da regional de Cascavel, integrada
pelas Apaes do Oeste do Paraná, contou com 41 atletas, sendo 10 da Apae
de Cascavel. No total, foram 17 medalhas conquistadas. Por categoria, o handebol
de Cascavel ficou na terceira colocação. A Apae de Cascavel também foi destaque
na capoeira, com as terceiras colocações obtidas pelos alunos Geovane Araújo e
Adriana de Moura. No atletismo, Silvana Machado foi medalha de ouro no
lançamento da pelota para pessoas com paralisia cerebral e Robson Maciel foi
medalha de ouro no salto em distância. Agora, fica a expectativa para a convocação
dos atletas que representarão o Paraná na Olimpíada Nacional das Apaes, que será
realizada de 3 a 8 de dezembro em Canoas, no Rio Grande do Sul. A
convocação será feita no dia 28 de setembro.
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Força Azul 12 anos
Torcida organizada do Grêmio
em Cascavel já tradicional na cidade, a Força Azul preparou para
este fim de semana a festa de comemoração por seus 12 anos de
fundação. O evento será domingo,
num almoço de confraternização
na Associação Atlética Globoaves, à base de costelão.
“A data de fundação da Força
Azul Gremista de Cascavel é 26 de
agosto, mas tradicionalmente festa ocorre entre o fim de setembro e
o início de outubro”, explica Henrique Pedro Bremm, membro da atual diretoria da organizada.
Para este evento, são esperados gremistas e também torcedores de outras equipes de toda a
região. “Queremos que os gremistas apoiem a Força Azul, que é uma
torcida com objetivo de reunir a família e de proporcionar um ambiente agradável para os gremistas
torcer, vibrar e se precisar até chorar junto. Mas para o almoço todos os torcedores estão convidados, não é necessário ser gremista. O convite é para quem tem um
amigo ou um familiar que torce pro
Grêmio, enfim, para toda a comunidade em geral”, explica Bremm,
que também é sócio torcedor do
Tricolor gaúcho.
Nesses 12 anos de fundação, a
Força Azul já cadastrou cerca de
1.700 gremistas, não só de Cascavel. “Já o número de associados
é menor, pois nem todos podem ir
a todos os jogos, o que é uma pena,
pois o legal disso é que acaba criando vínculo com o clube e fortalece o Grêmio. É uma forma de se
sentir mais perto da equipe. Acontece muito de pessoas se conhecerem aqui na torcida e depois irem
para excursões até Porto Alegre
acompanhar os jogos na Arena, de

criar um vínculo de amizade que se
não fosse pelo Grêmio talvez nem
existiria”, continua Bremm.
Quem ainda não adquiriu os ingressos para o tradicional costelão
gaúcho que será servido no almoço e tiver interesse, basta procurar
a página da Força Azul no Facebook
e fazer a solicitação. Os valores são
R$ 35 para adulto e R$ 15 para crianças de 6 a 12 anos de idade.

DIVULGAÇÃO

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 18 DE SETEMBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Terceiro
interessado

Agora é com o TJD
O elenco Sub-19 do FC Cascavel entrou em campo no último sábado, em um confronto pela terceira e última rodada da segunda
fase do Campeonato Paranaense
da categoria. No estádio CT do Triângulo em Foz do Iguaçu, o clube
cascavelense venceu por 4 a 1,
com gols de Alex, Denilson (duas
vezes) e Chininha.
Esse não era o único resultado
necessário para a decisão do futuro do FC Cascavel na competição.
O clube também dependia da disputa entre Paraná Clube e Maringá, confronto que ocorreu em Curitiba também no sábado e que terminou em goleada por 5 a 0 do time
da capital sobre o do interior. Ma-

“O FC Cascavel se habilitou como
terceiro interessado no processo. Se
o Paraná Clube for condenado,
perderá 4 pontos e isso garante a
classificação do FCC. Em paralelo,
entramos com uma medida
inominada para que se suspenda a
próxima fase do campeonato até
que se julgue esse processo em
todas as instâncias. Mas antes de
qualquer decisão, houve bom senso
da Federação Paranaense de
Futebol, que de imediato suspendeu
a próxima rodada. Ambas as partes
ainda têm possibilidade de recurso
no Superior Tribunal de Justiça
Desportiva e isso pode mudar o
andamento do campeonato para o
grupo por um tempo. Tudo
depende do resultado de quintafeira”, explica o advogado do FC
Cascavel, Nixon Fiori.

tematicamente, isso significaria a
despedida do clube cascavelense.
Mas a classificação ou não para
a terceira fase da competição ainda depende de um fator extracampo. É que o Paraná Clube foi denunciado pela Procuradoria da Justiça
Desportiva, com base no artigo 214
do Código Brasileiro de Justiça
Desportiva, que versa sobre a utilização de atleta irregular.
Com isso, os rumos do campeonato podem mudar depois de um
julgamento que está previsto para
quinta-feira (20), em que o Paraná
Clube vai ser julgado em segunda
instância pelo Tribunal de Justiça
Desportiva do Paraná. Essa decisão também afeta o FC Cascavel.
GRÊMIO

Depois de muita expectativa,
a Libertadores da América
está de volta ao calendário sulamericano. Na noite desta
terça-feira, às 21h45 (de
Brasília), o Grêmio desafia o
Atlético Tucumán no Estádio
Monumental José Fierro, na
Argentina, na abertura das
quartas de final. Sem Jael e
André, lesionados, está
indefinido qual jogador irá
atuar no setor ofensivo do
Imortal. Existe a tendência de
Luan (foto) ser adiantado para
o ataque. No meio-campo a
briga fica entre Thaciano ou
Jean Pyerre. A única mudança
confirmada é a entrada de
Leonardo Gomes na lateraldireita, já que Léo Moura não
foi relacionado para o jogo.

JOGAM HOJE
21h45

19h15
21h30

LIBERTADORES
At. Tucumán x Grêmio
SÉRIE B
Atlético-GO x Juventude
Londrina x Figueirense

21h45

SUL-AMERICANA
Ind. Santa Fé x Millonarios

13h55
13h55
16h
16h
16h
16h
16h
16h

LIGA DOS CAMPEÕES
Internazionale x Tottenham
Barcelona x PSV
Mônaco x At. de Madri
C. Brugge x B. Dortmund
E. Vermelha x Napoli
Liverpool x PSG
Schalke 04 x Porto
Galatasaray x L. Moscou

Canoagem no Canadá
Os canoístas do Clube de Regatas Cascavel mais uma vez ajudaram o Brasil a
ter sua bandeira estendida no pódio de uma competição internacional.
Desta vez foi no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade
2018, encerrado no fim de semana em Dartmonth, no Canadá. A Ana Paula
Vergutz foi medalha de bronze no K1-500m e terminou em quinto lugar no
K1-200m. Já o Vagner Junior Souta foi bronze no K2-1000m (com Roberto
Maehler, do Clube de Regatas Curitiba) e quarto lugar no K4-1000m.
Os resultados foram dentro do esperado, pois a meta era conquistar vagas
para os Jogos Pan-Americanos Lima 2019, no Peru. Lembrando que as
vagas conquistadas no Canadá são do Brasil e não dos atletas, que
precisarão passar por seletiva na Copa Brasil 2019, em abril do ano que
vem, para tentar a convocação para Lima.

