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 Depois de anos difíceis, muito difíceis, o comércio se prepara com otimismo para o
Dia das Crianças. A três semanas da data, as lojas já estão cheias de brinquedos de
todas as cores, valores e gostos para a criançada não dar sossego aos pais. Redes
especializadas esperam até 30% de aumento em relação ao ano passado, no geral,
o Sindilojas prevê alta de 4%: “Depois dessa crise, todo crescimento é bem-vindo!”
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Dia das Crianças vem
para espantar a crise

Mais uma troca de presos do sistema federal aconteceu ontem no

Aeroporto de Cascavel. Um grupo veio para o presídio de segurança

máxima de Catanduvas e outro saiu dali com destino não divulgado.
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Alécio quer rigor
total para liberação
das cervejadas

PÁGINA

03
Alças do Pacaembu
não têm data para
saírem do papel
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Vereador vai ao Gaeco
por "abono" de multa
para policial militar
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Mais uma troca de presos do sistema federal aconteceu ontem no

Aeroporto de Cascavel. Um grupo veio para o presídio de segurança

máxima de Catanduvas e outro saiu dali com destino não divulgado.
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Moto-moto
Um acidente entre duas motocicletas ontem à noite, pouco antes das 21h, no cruzamento das

Ruas Manaus e Jorge Lacerda,  em Cascavel,  deixou três pessoas gravemente feridas, inclusive uma

criança de nove anos de idade. Moradores disseram que o número de acidentes no local é grande.
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Ao leitor

Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, diz que

os planos são estender de 120 para 200 lojas até

2022, mas que os investimentos dependem do

resultado das eleições presidenciais deste ano.

“Queremos investir, empreender, mas se a

esquerda voltar para o País, vamos

repensar tudo o que temos planejado para

o País até 2022, sinceramente vou rever

todo meu planejamento estratégico”.

“Temos que ser um tigre latino-
americano, mas hoje somos um

gatinho. Temos que fazer a
população ver que o

desenvolvimento de um país
depende de seus empreendedores, e

não do governo”BRASIL DE VOCAÇÃO AGRÍCOLA
Dos 5.570 municípios do País, apenas 14 não apre-

sentam produção agrícola. Dez dessas cidades estão
em São Paulo, e outras quatro em Pernambuco, Espí-
rito Santo e Paraíba, como demonstra um estudo do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O que ratifica que o nosso País tem uma vocação
agrícola extraordinária e reconhecidamente de maior
produtividade no mundo.

A produção agrícola deste ano foi de 228,3 mi-
lhões de toneladas de grãos, pouco menor que o
nosso recorde de 238,3 milhões de toneladas de 2017.

De janeiro a agosto deste ano exportamos US$
68,5 bilhões, ou R$ 275 bilhões, deixando um su-
perávit na balança comercial de US$ 59 bilhões,
ou R$ 236 bilhões.

O Estado de São Paulo tem na cana-de-açúcar e
no café seu carro-chefe e representa 16,6% de toda
a produção agrícola nacional. Em segundo vem o
Mato Grosso, com 13,6%, seguido por Paraná, com
11,9%, e Minas Gerais, com 9,8%.

Como curiosidade, 5.107 municípios plantam
milho. Em 4.598 cidades, há cultivo de mandio-
ca, e em 4.390, de feijão.

É sempre bom lembrar que graças aos compe-
tentes pesquisadores da Embrapa é que a nossa
produção é das maiores do mundo. E aos deter-
minados fazendeiros o grande mérito da pujança
agrícola, porque há anos enfrentam sérias dificul-
dades para o escoamento da produção, pelos caos
das estradas, da falta de ferrovias e hidrovias, en-
carecendo seus custos. E agora esses produto-
res vão enfrentar também outro problema com a
absurdo tabelamento e majoração do frete...
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Pente-fino na Saúde
Médico de férias? Jorge Bocasanta (Pros) não quer saber

de unidade básica sem profissional para realizar as
consultas. Pediu da Secretaria de Saúde um levantamento

completo sobre o total de médicos em unidades de
pronto-atendimento e unidades básicas de saúde. Quer

ainda o relatório e a carga horária exercida em cada UBS e
UPA. O parlamentar alega que o sistema atual de

distribuição de fichas é ultrapassado: “Não podemos
tratar como algo comum ouvirmos relatos de pessoas que

dormem nas portas das unidades de saúde para ter
atendimento médico”. Boca alerta que existem casos em

que o médico entra de férias e não é substituído.

SINAL DE ALERTA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Será hoje, às 19h, a discussão sobre as concessões
onerosas do Estádio Olímpico, o Autódromo e i
Kartódromo pela Comissão de Cultura e Desporto na
Câmara de Vereadores. A população é convidada a
participar e opinar.

Vereadores querem homenagear a fiscal de ônibus Maria
Odete Carvalhais, que faleceu ano passado, com
denominação do novo Terminal Oeste. Ela atuou 29 anos
na Cettrans.

A Comissão de Economia e Finanças está preocupada com
o excesso de empréstimos da Prefeitura de Cascavel. Já
estão em andamento PDI, para estradas rurais,
recuperação da Tito Muffato e outros são reivindicados
pelo Executivo. “Queremos saber de juros, prazos de
duração e finalidade dos recursos, além de quais tributos
estão saindo para pagar esses contratos e operações de
crédito”, diz Serginho Ribeiro (PPL).

Mais cobrança
Já o vereador Fernando
Hallberg (PPL) cobra
explicações da Secretaria
de Saúde sobre a demora
na reabertura das UBSs
Aclimação, Cancelli e Santo
Onofre. Estruturas
supostamente prontas e
fechadas. Parece que as
três iniciam o atendimento
segunda-feira, conforme
anunciou a Comissão
de Saúde.

Temporário
Braço-direito de Leonaldo
Paranhos (PSC) que já
declarou apoio público a
Ratinho Júnior, Alcineu
Gruber pediu exoneração
da presidência do IPMC

(Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos de
Cascavel). Ele vai
coordenar a campanha de
Ratinho - quando terminar
poderá voltar à função,
caso os rumos não o levem
à Capital. Enquanto
isso, Renato Segalla
cuida do IPMC.

Cadê as obras?
Anunciadas foram, mas nada
de começarem: no início do
ano foram anunciados pelo
Estado recursos para a
recuperação de trecho da
Avenida Brasil, da Rocha
Pombo, e das marginais do
Trevo da Portal (R$ 24
milhões). Tudo deveria estar
em obras antes do segundo
semestre deste ano. Cadê?

O vereador Alécio Espíno-
la (PSC) pretende retomar
com força total as ações para
inibir as já tradicionais “cer-
vejadas”, aplicando a partir
de agora o “closed bar” - bar
fechado. Tradicionalmente
conhecidas exatamente pelo
“open bar”, que garantia um
consumo exagerado de bebi-
da alcoólica, as festas geram
reclamações de vizinhos aos
espaços frequentados e ain-
da aumentam a inseguran-
ça no trânsito. Alécio elabo-
rou projeto incluindo dispo-
sitivo no Código de Postura
do Município que pretende
disciplinar essas festas
hoje realizadas sem qual-
quer controle.

Tanto a Comissão de Jus-
tiça e Redação e a Comissão
de Segurança e Trânsito já
emitiram pareceres favoráveis
à proposta de Alécio, ampli-
ando o poder de fiscalização
da administração pública.

Um dos pontos polêmicos
é o horário de permissão para
essas festas: a proposta é
proibi-las entre as 20h e as

Alécio quer
“closed bar”

6h durante toda a semana.
“Não faz sentido realizar es-
sas festas em altas horas da
noite. Qual o motivo e bene-
fício para fazer nesses horá-
rios? Seria para dificultar a
fiscalização dos órgãos de
segurança ou querem escon-
der algo?”, questiona Alécio.

O vereador se antecipa
sobre os demais bares, res-
taurantes e casas noturnas
que vendem bebidas alcoóli-
cas. Esses já têm uma série
de regras para seguir.

Cascavel conta hoje com
uma lei municipal de 2006
que regulamenta as antigas
festas rave - exigindo
CNPJ, segurança, alvará,
liberações dos bombeiros
- mas não limita horário de
funcionamento. Alécio
acredita que a nova propos-
ta não conflita com a ante-
rior, pois é justamente a de-
nominação diferenciada
que dá brecha para os or-
ganizadores escaparem da
fiscalização acirrada.

O QUE MUDA
Alécio Espínola alega que pretende propor “medidas que
impeçam que os adolescentes fiquem madrugadas adentro
consumindo bebidas alcoólicas”.
A barreira maior será com relação ao aval da prefeitura
quando esses eventos forem organizados. Será permitida a
licença para eventos particulares open bar apenas para
pessoas jurídicas que confirmarem por meio de alvará de
funcionamento que exercem atividade de promoção de
eventos. O local para a realização das festas deverá atender
aos requisitos de licenças e se adequar às normas de
segurança. O proprietário que realizar o evento ficará
responsável por todas as ocorrências que vierem a acontecer
com quem frequenta a festa e antes de 60 dias do evento
deverá protocolar pedido na prefeitura.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 O vereador de Cascavel Sebas-
tião Madril (PMB) recorreu ao Gae-
co (Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado) para
denunciar o comandante do 6º BPM
(Batalhão da Polícia Militar), tenen-
te-coronel Rubens Garcez, e servi-
dores da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsi-
to) sobre supostas manobras para
anular uma notificação de infração
a um policial militar.

Em um levantamento a pedido do
parlamentar, a Cettrans repassou
mais de mil notificações entre 1º de
junho a 27 de agosto deste ano - ana-
lisadas caso a caso. No entanto, cin-
co foram omitidas e chamaram a aten-
ção de Madril que procurou o presi-
dente da Cettrans, Alsir Pelissaro.

Após 48 horas de espera, segun-
do o vereador, os casos foram re-
passados ao gabinete e analisados
pela equipe de assessores. Entre
as cinco, duas eram de um policial
militar que havia cometido a infra-
ção de passar em sinal vermelho e
excesso de velocidade. A anulação

Briga de gente grande

 Em nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cascavel alega

que o questionamento do vereador Policial Madril foi “prontamente

respondido”, sendo enviada a documentação com o ofício do 6º BPM,

informando que “as infrações cometidas pelo veículo citado foram

cometidas quando da realização de diligências com intuito de

identificar e localizar uma quadrilha de criminosos. O policial estava

sobre ordem direta do comando”.

A nota garante ainda que, “assim como relata o Artigo 29, parágrafo VII e

alíneas do Código de Trânsito Brasileiro, a Cettrans baliza suas ações no

princípio da legalidade”. A reportagem do Hoje News procurou o serviço de

comunicação do 6º BPM e foi informada que somente hoje se posicionará

sobre o caso, visto que o horário de expediente havia encerrado.

A equipe do programa Agricultura
Urbana trabalhou nessa terça-feira
(18) na “horta do linhão”, na
Avenida das Torres, Jardim Cidade
Verde, em Cascavel, fazendo o preparo
dos canteiros para novas cultivares.
Nesta semana, famílias que participam
do programa realizaram plantio de duas
mil manivas ou ramas de mandioca. De
acordo com o técnico agrícola Patrick
Tristacci, responsável pelo Agricultura
Urbana, com auxílio da Secretaria do
Meio Ambiente, foi realizada a
limpeza da área do linhão e gradeada
a terra para facilitar o plantio e a
germinação das culturas.

ocorreu a pedido do tenente-coro-
nel, por meio de ofício, atendida pelo
diretor-geral da Cettrans, o tenente
Ademir Pereira Sampaio.

Conforme Madril, o veículo diri-
gido pelo policial militar era parti-
cular e não viatura descaracteriza-
da e o servidor nem sequer perten-
ce ao 6º BPM. “Não importa se é
seu filho, amigo ou parente. Esse é
um serviço nosso e devemos seguir
a lei. As pessoas têm que pagar
pelos erros”, diz Madril.

Com o pedido de anulação, con-
forme o vereador, deveria constar o

boletim da ocorrência atendida pelo
policial supostamente em serviço - o
que não foi entregue, bem como rela-
tório de operação. “Houve influência
política e improbidade administrati-
va tanto de quem quis anular quanto
de quem acatou. Quando a pessoa
é certa, não precisa baixar a cabe-
ça. Tem que parar com jeitinho bra-
sileiro”, afirma o parlamentar, que,
antes de fazer a denúncia, teria sido
“convidado” a participar de uma
reunião no 6º BPM, de caráter polí-
tico, e que poderia inibir o encami-
nhamento do caso ao Gaeco.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 O que dizem

SECOM
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 A três semanas do Dia das Cri-
anças, os lojistas estão otimistas
com a data. A gerente Keilla David
do Carmo espera um crescimento
de 30% nas vendas em relação ao
ano passado. E uma estratégia é
ficar atenta ao que a criançada
mais gosta: “Nós trabalhamos com
uma gama de produtos bem varia-
da, com vários preços e opções. Pro-
curamos comprar dos fornecedores
produtos que estão em destaque
e que as crianças pedem aos pais”,
conta. Segundo ela, a loja de varie-
dades comprou um volume bem
maior que ano passado. A expecta-
tiva é de que as vendas comecem
a aquecer a partir de agora e se
intensifiquem na semana da data,
que coincide com o feriado de Nos-
sa Senhora Aparecida.

Keilla conta ainda que, de ago-
ra até o fim do ano, o valor dos pre-
sentes aumenta substancialmen-
te: “Vendemos muitos brinquedos
com valores mais elevados. Como
trabalhamos com diversos preços,

Dia das Crianças:
30% de crescimento

dá para perceber que os pais gas-
tam mais no fim do ano”.

Kátia Gonçalves se preparou
para desembolsar um valor salga-
do: “O meu filho tem nove anos e
prefere os jogos de videogame. Te-
nho que pesquisar bastante para
encontrar um produto que seja
mais em conta e de qualidade. Esse
é um presente caro, mas ele prefe-
re isso a roupas e outros brinque-
dos. Então vamos ao comércio ver
o que acho”, diz.

Criança tem que brincar, não teclar
A gerente de loja Santina Soares também projeta aumento de 20% a 30% nas

vendas deste ano. “A cada ano compramos mais e mais brinquedos e

esperamos crescer este ano. A estratégia é conquistar o cliente, ter produtos

bem expostos na loja. Nossa filosofia é de que criança tem que brincar,

conviver com outras crianças, não ficar nas telas de celular e computador”.

Enfim, crescimento
Após quatro anos de crise intensa que

atingiram em cheio o comércio, o
presidente do Sindilojas de Cascavel,

Leopoldo Furlan, espera um
crescimento de 3% a 4% em todo o
setor. “Qualquer crescimento será

muito bem-vindo. As empresas estão
economizando e enxugando as
despesas. Estamos confiantes e

otimistas com o Dia das Crianças, pois
é uma data difícil de passar em

branco”.  Segundo ele, os lojistas
tentam fazer os produtos ficarem mais
atrativos para os pequenos, pois em
um mundo cheio de tecnologia fica

complicado vender brinquedos. “Cada
um tem sua estratégia, queremos ter
bons resultados e tentar aquecer um

pouco a economia local”.
Furlan acrescenta ainda que a área de
confecções e calçados também deve
melhorar com a data comemorativa.

 Reportagem: Silvio Matos
    Fotos: Aílton Santos

VENDAS do Dia das Crianças devem crescer 30% segundo lojas de variedades

O prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, e a secretária de Educação,
Márcia Baldini, entregaram nesta semana
equipamentos, utensílios de cozinha e
jogos pedagógicos para 35 escolas e
28 Cmeis. Márcia disse que num prazo
de menos de 30 dias ela e o prefeito
farão a entrega de mais 180 aparelhos
de televisão de tela plana para as
escolas, 100 kits de cadeira e mesa
para professor e 2.000 novos kits
escolares para alunos, todos adaptados
de acordo com a faixa etária.

SECOM
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 Prestes a completar seis me-
ses, a promessa do ex-governador
Beto Richa continua no papel. E ao
que tudo indica deve ficar lá mais
algum tempo. Com isso, a popula-
ção de Cascavel fica sem as alças
de acesso ao viaduto que liga os
Bairros Pacaembu e Jardim Presi-
dente e a implantação das margi-
nais entre os Trevos Cataratas e da
Portal, na BR-277.

O DER-PR (Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná)
informou, por meio de nota, que
não há data definida para abertu-
ra de licitação, tampouco previsão
para execução da obra. “Estão em
andamento todos os trâmites téc-

DER não garante
licitação para 2018

Após acidente
O anúncio de que seriam investidos
R$ 24 milhões no viaduto veio após
acidente em fevereiro deste ano
perto do Trevo da Portal no qual
em 12 pessoas ficaram feridas. Em
março, Beto Richa veio a Cascavel
e garantiu que as obras
começariam no segundo
semestre deste ano.

nicos e burocráticos necessários
para licitar a execução da obra,
que dependem da aprovação do
projeto”, diz o DER.

O que também deve mudar é o
orçamento. Em março, a estimati-
va de custo das intervenções era
de R$ 24 milhões. Segundo o DER,
o valor só será definido após a con-
clusão do edital.

 O ginásio do Bairro São Cristóvão, zona leste de Cascavel, serviu de moradia para
famílias que viviam em área de invasão no Jardim Gramado. Um ano depois da saída
delas, melhorias são aguardadas para melhorar o espaço esportivo. A Secretaria de

Cultura e Esportes garante que as obras estão dentro do cronograma da pasta, mas não
estipula datas. Antes seria preciso finalizar serviços em outros complexos esportivos.

“A Secesp está finalizando as melhorias e as reformas no Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto; realizou revitalização no Ginásio de Esportes Eduardo Luvison para receber

o evento em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro no dia 22 de setembro, e
finalizou as reformas e as adequações no Ginásio da Neva”, lista.  Agora a atenção está
voltada para trabalhos finais de revitalização e pintura em todo o Complexo Esportivo

Ciro Nardi. “Concluído o trabalho, o próximo espaço a receber melhorias e reformas
será o Ginásio do São Cristóvão, conforme o cronograma”, garante a secretaria.

O mecânico Celso Morais passa
quatro vezes por dia pelo viaduto e
reclama da falta que a estrutura faz:
“Se o projeto estivesse completo,
facilitaria a passagem dos veículos.
Às vezes preciso fazer uma volta
enorme para acessar a BR”.

O tráfego no viaduto, que faz ligação com as Ruas Olindo Periolo
(Pacaembu) e Áustria (Jardim Presidente), foi liberado em agosto de 2017

mesmo sem as alças e a marginal. O investimento da obra foi de R$ 6,4
milhões. A travessia foi feita pela Prefeitura de Cascavel, mas o projeto não

incluiu a ligação com a rodovia pelas alças de acesso.

SEM alças de acesso, parte do

viaduto está interditada
 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

Pela Prefeitura

 À espera de melhorias 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.

 Reportagem: Romulo Grigoli
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Caixa faz leilão
virtual de joias

Prioridade
Os clientes titulares dos contratos

incluídos no leilão poderão regularizá-
los em qualquer agência da Caixa, nos
equipamentos disponíveis nas salas de
autoatendimento, até o dia do leilão,

durante o horário bancário.
A regularização dos contratos pode
ser feita por meio da renovação da
penhora (modalidade disponível no
autoatendimento), que consiste no
pagamento dos juros, acrescidos da

taxa de leilão. Os clientes que
desejarem resgatar as joias devem

efetuar o pagamento total da dívida.
O catálogo de joias é atualizado
diariamente, durante os dias de

exposição, quando são excluídos os
contratos renovados ou liquidados

pelos titulares.

Vitrine de Joias
A ferramenta Vitrine de Joias permite
ao interessado visualizar, a qualquer

hora, os lotes de joias disponíveis para
venda. Também permite acompanhar

o cronograma dos editais de leilão,
em todo o País, esclarecendo as

regras do certame e a maneira como
podem ser oferecidos os lances, entre

outras informações.
Ao acessar o endereço eletrônico, na

opção Vitrine de Joias Caixa, o
interessado poderá visualizar fotos,

em detalhes, das peças que compõem
os lotes em oferta, consultar a
documentação necessária para

participar dos leilões e verificar o
cronograma de leilões futuros, além

de fazer download dos editais em
andamento.

Como participar

A Caixa realiza, na próxima se-
gunda-feira (24), em Cascavel, lei-
lão virtual de joias referente a con-
tratos de penhor vencidos há mais
de 30 dias e ainda não resgatados,
emitidos por agências de penhor
do estado do Paraná. A Vitrine de
Joias, serviço de leilão por meio ele-
trônico, pode ser acessada pelo
endereço http://www11.caixa.
gov.br/portal/public/sievj/overvi-
ew/vitrine_de_joias.

São 1.148 lotes que serão ne-
gociados a partir do valor mínimo
constante no Catálogo de Licita-
ção. O lote de menor valor é um
pendente de ouro, de um grama,
com lance inicial de R$ 66. Já o
lote de maior valor, R$ 24,3 mil, é
composto por três alianças, 45
anéis, dez brincos, 21 colares, um
fragmento, 31 pendentes, 18 pul-
seiras de: ouro, ouro baixo, ouro
branco, prata paládio, com dia-
mantes, pérola cultivada, pedras,
pesando 335,73 gramas.

As imagens das joias ficarão ex-
postas no site da Caixa desta quin-
ta-feira (20) até segunda-feira (24).
Os lances poderão ser oferecidos
em qualquer agência da Caixa, no
dia do leilão, nos terminais de au-
toatendimento, durante o horário
de funcionamento das salas. O re-
sultado será divulgado na terça-
feira (25), a partir das 11h. O pa-
gamento (sinal ou integral) deve-
rá ser feito, impreterivelmente,
nessa data. As joias só poderão ser
retiradas com o pagamento inte-
gral, conforme disposto no edital.

Depois de visitar a Vitrine de Joias, basta a identificação e o cadastramento
em agência da Caixa que trabalhe com penhor de joias, apresentando original
e cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Os
lances podem ser oferecidos no dia do leilão, nos equipamentos disponíveis nas
salas de autoatendimento de todas as agências da Caixa, com o uso da senha
fornecida durante o cadastramento. Podem participar do leilão pessoas físicas
e jurídicas, que não precisam ser clientes do banco.

OS LOTES podem ser

conferidos pelo site, onde também

podem ser feitos os lances

A Vitrine de Joias
pode ser acessada

no endereço:

http://www11.caixa.gov.br/
portal/public/sievj/overview/

vitrine_de_joias

D
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Começam as obras
no Jardim Veneza

As obras de ampliação das re-
des de distribuição de água no Jar-
dim Veneza, zona norte de Casca-
vel, tiveram início nesta semana.
Estão sendo instalado 1,8 quilô-
metro de tubulações para atender
às 200 famílias que foram trans-
feridas da área de ocupação do
Jardim Gramado.

A gerente regional da Sanepar,
Rita Ivone Camana, disse que a pre-
visão é de que em 20 dias as re-
des de água sejam concluídas. Na
sequência, iniciam-se os trabalhos
de implantação das ligações para
poder atender todos os moradores.

As famílias serão cadastradas

no Programa Tarifa Social e com
isso terão custos reduzidos na taxa
de ligação e nas faturas mensais
de água e esgoto. O valor da liga-
ção de água, por exemplo, será
de R$ 25,81. O preço normal da

ligação é R$ 196,68.
Em paralelo, será instalada a

tubulação para a coleta do esgoto
e o transporte até a estação de tra-
tamento de esgoto localizada na
região sul.

OBRAS atendem a 200 famílias que viviam em área de invasão

DIVULGAÇÃO

Começam as obras
no Jardim Veneza
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CLEIDE FERMIANO apagou velinhas recentemente.
A foto é de Arivonil Policarpo

Jorge Luiz dos Santos, presidente da Associação Médica
de Cascavel, Ederson Milanezi dos Santos, Mara Aparecida
Caruso dos Santos e Ederson Filho, no lançamento da 1ª
Expomedi de Cascavel, que será realizada em novembro
no Centro de Convenções de Cascavel

 Manhã de autógrafos
O Projeto Livrai-Nos, leia-se Regina Sperança, lança
mais um livro neste domingo. As autoras Antonia

Vilaca e Marines Oliveira estarão autografando a obra
"Uma Incursão nos domínios da Ciências Sociais:
inquietações e Reflexões do Cotidiano Social".

Será na Feira do Teatro, das 10h às 12h.
O valor do livro é R$ 35.

CESAR PILATI

Residência médica
Estão abertas até 10 de

outubro as inscrições para o
processo seletivo de
residência médica do

Hospital Uopeccan (União
Oeste Paranaense de Estudos

e Combate ao Câncer). As
áreas são Cancerologia

Cirúrgica e
Cancerologia Clínica.
 As provas objetiva,
prática, entrevista

psicológica e análise de
currículo serão realizadas

em Curitiba.
 Mais informações e

inscrições pelo site http://
www.uopeccan.org.br/ensino-
e-pesquisa/residencia-medica/
20o-concurso-de-residencia-

medica.

Fotografia
 Continuam abertas até 28

de setembro as inscrições

para o concurso de

fotografia “Um Clique da

Nossa História”, destinado

aos professores e

professoras de educação

infantil da rede pública

municipal de ensino de

Cascavel. Mais

informações pelo telefone

(45) 4001-2828,

Felicidades!

Lene Carolino, Silvana
Bernadete Borges Miranda,
Lucia Cassol, Lilian Mara
Garcia, Marcelino Pereira
Duarte e Karina Donegá.

Palco
“O Malefício da Mariposa”, da Companhia de Teatro Ave

Lola de Curitiba, abre o 320 Festival de Teatro de Cascavel,
dia 7 de outubro, às 20h, no Teatro Municipal. A entrada é

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

 � REDE GLOBO

GLOBO  �   SEGUNDO SOL

 � SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Maria Alice e Alex tentam disfarçar

a presença do menino para Rosália.
Marcelo encerra a votação para o grê-
mio e lacra a urna. Paulo, Marli e Getú-
lio vibram com as boas ideias de Brigit-
te para salvar o Le Kebek. Fabiana e
Cláudio sabotam a urna com os votos
para o grêmio. Marcelo e Gabriela anun-
ciam a vitória de Fabiana. Dandara e
seus amigos ficam desolados.

ORGULHO E PAIXÃO
Charlotte defende Elisabeta de Lady

Margareth, que consegue fugir. Ernes-
to e Darcy pensam em sugerir ao pre-
feito a construção de uma nova escola
no Vale do Café. Mariana, Brandão e
Luccino temem o retorno de Xavier. Te-

nória ensina Jane e Julieta a cozinhar.
Cecília e Rômulo decidem dar o nome
de Mário ao bebê, e Mariana se emoci-
ona. Susana e Petúlia tentam seques-
trar o bebê de Cecília, mas Olegário as
impede. Julieta e Aurélio, Jane e Cami-
lo anunciam o casamento duplo, que
será em um baile de máscaras.

O TEMPO NÃO PARA
Amadeu tranquiliza Marocas, dizen-

do que é amigo de Dom Sabino. Vanda
avisa a Samuca que tentará um acordo
com Dom Sabino. Marocas não aceita
a ajuda de Amadeu para alugar um apar-
tamento. Mrs. Calahan aceita a indica-
ção de Amadeu e contrata Miss Celine
como professora da escola. Carmen e
Dom Sabino discutem. Herberto avisa
a Amadeu que dará seguimento ao pro-
cesso de criogenia de Petra. Betina

mostra a Samvita para o Barão, e afir-
ma que ele a ajudará a voltar para o
grupo. Barão observa Marocas.

QUE POBRES TÃO RICOS
Lupita fica furiosa com o pai e diz

que não vai permitir que Carmem vá
embora da pensão por causa de Ana
Sofia. Miguel diz a Saúl que o “Bambi”
é sobrinho de dona Vânia e diz que tal-
vez possam encontrá-lo antes da polí-
cia para que o ajude a provar sua ino-
cência. Saúl acha uma loucura pois se
trata de um delinquente. Mesmo assim,
Miguel está disposto a pedir a Nepo-
muceno seu emprego de volta para po-
der vigiar dona Vânia.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Sophie revela para Iuri que foi aban-

donada no altar, por isso está convicta
que nunca mais quer se relacionar com
alguém. Verônica vai até a casa de Dona
Branca pedir para ela ajudá-la no de-
senvolvimento do Comitê do Laço Pink.
Luísa, Claudia e Joana vão almoçar na
padaria de Durval. Jeferson ajuda Wal-
disney a guardar uma encomenda na
moto e vê uma máscara de Rato. Sozi-
nho, o rapaz passa a achar que o che-
fão da comunidade é Waldisney e con-
ta isso para Vini. Claudia diz para Dur-
val que viu as fotos dele no aplicativo
usando peruca.

JESUS
Judas Iscariotes pede para seguir

Jesus. Pilatos diz que Helena o enten-
derá um dia. Petronius e Maria Mada-
lena se beijam. Ami conhece Edissa.
Tiago diz para Deborah não dá aten-
ção ao que Jesus diz. Em conversa
com André, Pedro diz não ter gostado
de Judas Iscariotes. João fala sobre
Gabriela com Tiago Maior. Sara acon-
selha a neta. Petronius fala sobre a irmã
Cassandra com Madalena. Gabriela
fala sobre João com Yoná. Caifás diz
que o fabricante de tecidos, Levi, está
lhe devendo e pede para Malco dar uma
lição nele. Petronius flagra Madalena
deitada com Barrabás.

Roberval confronta Severo
e expulsa o pai de casa

 � RECORD

Beto questiona a história
contada por Luzia.  Roberval
faz um acordo com Dominick
para libertá-lo da prisão. Viana
alerta Laureta sobre a visita de

Roberval a Dominick. Luzia
aconselha Rosa a se afastar
de Laureta e Karola. Valentim
vê Luzia, que foge com Groa.
Roberval explica sua situação
com Dominick para Cacau.
Severo deixa a mansão e se
instala no conjunto habitacio-
nal interditado pela Justiça.
Beto questiona Karola sobre

Januária. Rosa e Maura falam
sobre indecisões amorosas.
Roberval tenta convencer

Karola a se unir a ele contra
Laureta. Luzia e Galdino

armam contra Karola, que se
desespera com as ameaças

misteriosas.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Dia muito importante para a saúde e
trabalho dos arianos. O contato com
pessoas do sexo oposto pode favore-
cê-lo profissionalmente. Hora de uma
profunda mudança de hábitos.

To
ur

o

Quarta-feira que enfatiza as emoções
e a vida afetiva dos taurinos. É hora de
perceber as mudanças emocionais que
foram feitas. Aprimoramento e evolução
são necessários em suas emoções.

G
êm

os

Importantes lições relacionadas à vida fa-
miliar dos geminianos. O dia em que deve
aprimorar a sua conduta emocional em
família. É hora de refletir sobre como tem
agido em relação aos sentimentos.

C
ân

ce
r Um bom dia para você aprimorar a sua

capacidade de comunicação e expressão.
É hora de refletir e de saber separar o joio
do trigo. Momento oportuno para o apri-
moramento dos seus contatos pessoais.

Le
ão

Momento oportuno para aprimorar a
expressão de seus talentos e habilida-
des. Agir com simplicidade e humildade
é uma grande virtude. Questões finan-
ceiras estão em pauta no atual período.

V
ir

ge
m É hora de refletir sobre a conduta emo-

cional que você tem tido. Momento
oportuno para o aprimoramento emo-
cional em seus relacionamentos.

Li
br

a

Um dia que encerra um ciclo na vida dos
librianos. Muito cuidado com atitudes se-
veras e críticas que inibam a esponta-
neidade. Poderosos ensinamentos emo-
cionais e espirituais estão ocorrendo.

E
sc

or
pi

ão Excelente dia para finalizar projetos
com amigos e empresas. Momento
oportuno para dar os retoques finais
em objetivos que você desenvolveu
com outras pessoas.

S
ag

it
ár

io É hora de perceber claramente o
que deu e o que não deu certo pro-
fissionalmente. Um momento oportu-
no para agir com mais seletividade e
objetividade.

C
ap

ric
ór

ni
o O desenvolvimento de conhecimentos

pode ser oportuno para o seu aprimo-
ramento profissional. Viagens e estu-
dos estão em importante momento aos
capricornianos.

A
qu

ár
io Importante fechamento de questões liga-

das à saúde. Um dia importante para
refletir sobre como tem agido emocional-
mente. Intimidade, sexualidade e nego-
ciações estão em pauta neste momento.

 P
ei

xe
s O contato com pessoas diferentes pode

ajudá-lo a conhecer mais sobre os seus
sentimentos. Cuidado com a tendên-
cia a projetar nos outros as suas pró-
prias insatisfações.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 36

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 34

 Quase metade das vítimas de
acidentes de trânsito em Cascavel
em 2018 tem de 20 a 34 anos, re-
velam dados do Corpo de Bombei-
ros, e traz um alerta para a Semana
Nacional do Trânsito, que começou
ontem. Já foram 1.111 vítimas de
acidentes nessa faixa etária, 45%
das 2.433 pessoas que precisaram
ser atendidas pelos bombeiros nes-
te ano vítimas de lesões causadas

em acidentes no trânsito.
O total de vítimas é resulta-

do de 1.910 acidentes registra-
dos no período.

As vítimas do sexo masculino ain-
da são maiores: 894 foram homens
(63,26%) e 1.539 mulheres (36,74%).

O número de acidentes é ligei-
ramente maior que o registrado no
mesmo período do ano passado,
quando houve 1.892 atendimentos.

Raio-X do trânsito

O Centro de Cascavel passou por diversas intervenções no trânsito por

conta das obras do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) ao longo das

Avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves. Mas, apesar de ser

a região mais bem sinalizada, com muitos semáforos, é o Centro o líder

absoluto das ocorrências de trânsito em Cascavel. Neste ano, 334
acidentes foram registrados na área central.

“Apesar das mudanças da região central, que sempre concentrou grande

parte dos acidentes graves de trânsito, é preciso analisar que dos dez

cruzamentos em que mais há registro de acidentes, oito têm semáforos e

sinalização horizontal, e todos têm algum tipo de sinalização. Não há como

pôr um agente em cada esquina, e por isso a necessidade de as pessoas
entenderem que o trânsito é para compartilhar espaço, e não uma

disputa”, afirma o tenente Ademir Pereira Sampaio, diretor de Educação e

Fiscalização de Trânsito da Cettrans (Companhia de Engenharia de

Transporte e Trânsito de Cascavel).

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Conforme os dados do Siate,
63,71% das vítimas tiveram feri-
mentos leves; 24,29% sofrerem
ferimentos graves mas sem risco à
vida e 3% ficaram entre a vida e a
morte. Vinte e um deles morreram
ainda no local do acidente, e, con-
siderando as vítimas que faleceram
no hospital, o total de mortes che-
ga a 34 mortes neste ano.

A última morte registrada foi de
uma mulher atropelada no Bairro
Morumbi. O acidente aconteceu na
noite de domingo. Romilda Francis-
co Nunes, de 47 anos, chegou a ser
socorrida, mas faleceu no HU (Hos-
pital Universitário) no fim da noite de
segunda-feira. O corpo foi encaminha-
do ao IML (Instituto Médico Legal)

MULHER atropelada

na noite de domingo é a

34ª vítima do trânsito

de Cascavel neste ano

Tipos de
acidente

Dos 1.910 acidentes

registrados neste ano pelo

Corpo de Bombeiros,

1.128 foram colisões, a

maior parte envolvendo
motocicletas. A queda de

veículo vem em segundo

lugar, com 442

ocorrências, seguida de

atropelamento, com 180

registrados no ano.

Centro é líder
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Giro da
Violência

Foragido da Justiça
Neri de Oliveira, julgado e condenado
ontem a sete anos de prisão, agora é
considerado foragido da Justiça. Ele
respondia ao processo em liberdade mas
não compareceu ao julgamento. Neri foi
julgado no Fórum de Cascavel pela morte
de Rafael Pedroso dos Santos. O crime
aconteceu dia 27 de janeiro de 2013.
Marcelo Bonfim, que também seria
julgado ontem, teve a sessão adiada,
ainda sem nova data, porque mais provas
precisam ser anexadas ao processo.

Detido com caça-níquel
Uma máquina caça-níquel foi apreendida
ontem pela Polícia Militar de Cascavel. Foi
na Rua Cardeal, Bairro Floresta. A PM foi
até o local após denúncias de populares. O
dono do bar onde a máquina estava foi
detido e encaminhado ao Fórum Estadual
de Cascavel para assinatura de termo
circunstanciado. A máquina foi
apreendida.

Presos com maconha
Dois jovens foram presos pela Polícia
Militar com maconha na tarde de
ontem. Eles foram flagrados com 580
gramas da droga. A dupla estava em
um Audi A3 e foi abordada depois que
os militares perceberam o cheiro que
saía do veículo. Contra um deles ainda
havia um mandado de prisão em
aberto por descumprimento de
prisão domiciliar.

Mais de 15 presos foram trans-
feridos ontem sob forte esquema
de segurança em Cascavel. A aero-
nave C-105 Amazonas, da FAB (For-
ças Aéreas Brasileiras), chegou na
noite de segunda-feira a Cascavel
trazendo presos de outros presídi-
os federais. A aeronave ficou na ci-
dade em apoio ao Ministério de
Segurança Pública e na manhã de
ontem recebeu os detentos que
estavam no Presídio de Segurança
Máxima de Catanduvas.

Agentes federais e agentes pe-

Uma leva chega,
outra vai embora

nitenciários estaduais que fazem
parte da SOE (Seção de Opera-
ções Especiais) participaram do
esquema de segurança para pre-
venir possíveis resgates dos de-
tentos, já que a maioria é mem-
bro de facções criminosas.

A identidade e o destino dos pre-
sos não foram revelados. A transferên-
cia faz parte do sistema de quebra de
comando dentro dos presídios.

Segue o mistério em torno do caso do

corpo encontrado carbonizado dentro

de um Gol em Céu Azul há um mês. A

Polícia Civil de Cascavel, que investiga

o caso, não quer repassar detalhes da

investigação, mas adiantou que fim

de semana devem divulgadas

informações sobre a morte.

A vítima foi morta com requintes de

crueldade. O corpo foi encontrado

carbonizado dentro do porta-malas

com as mãos e os pés amarrados.

Desde então, a polícia tem mantido

as informações em sigilo.

O que a reportagem conseguiu apurar

é que a vítima foi morta em Santa

Mistério continua
Tereza do Oeste e que se trata de

Wilson Paulo Silveira Alves, de 35 anos,

natural de Quedas do Iguaçu, mas que

morava no Assentamento Ireno Alves

em Rio Bonito do Iguaçu.

A polícia já colegou material da família

e aguarda o resultado do DNA para

confirmar a identidade, porque o

corpo ficou desfigurado.

A delegada responsável pelo caso,

Anna Turbay Palodetto, disse que

perto do fim de semana uma coletiva

deve ser convocada mas também não

quis antecipar informações.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

GRUPO foi escoltado sob um forte esquema de segurança
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Ainda em busca da vaga nas oi-
tavas de final da Liga Nacional, o Cas-
cavel Futsal terá um importante
compromisso amanhã, pela última
rodada da fase classificatória. A Ser-
pente receberá o Magnus/Soroca-
ba (SP) em um jogo que deverá
contar com grande torcida no Gi-
násio da Neva, às 20h15.

É que o primeiro lote de ingressos
colocados à venda antecipadamente
já foram esgotados. A carga com 200
entradas, comercializada a R$ 10 mais
um quilo de alimento foi esgotada em
cinco dias. Com isso, o segundo lote
de ingressos já foi colocado à venda.

Desde ontem os torcedores tem nova
carga de 200 entradas disponíveis, mas

Após 37 jogos disputados, o campeão da 1ª Copa Arena Buenão de Futebol Suíço Sênior/35 será conhecido nesta
noite. Ele sairá do duelo entre Máximus/Fercaus e Esporte Clube União, às 20h45, na Arena Buenão. Individualmente, o

União conta com o artilheiro do campeonato, Osnei Rocha, enquanto o Máximus tem o vice-artilheiro, Daniel Martins
Barbosa. No geral, a competição contou com 11 equipes participantes, o que reuniu 162 atletas.

Casa cheia na Neva

Dois jogos encerraram, no fim de semana, a primeira fase da Taça Cascavel
de Futebol Amador, realizada na categoria Livre pela Liga de Futebol e Futsal
Paranaense. Pela 5ª rodada, a Ponte Preta venceu o Consolata por 3 a 2, no
Ninho da Cobra, e a Associação Esportiva Santa Cruz perdeu em casa para
o Resenha, por 5 a 3. Coincidentemente, esses jogos se repetirão na
semifinal, pois os resultados da última rodada definiram a classificação com o
Resenha na liderança (13 pontos), a Ponte Preta em segundo (12), o
Consolata em terceiro (7) e a AE Santa Cruz em quarto (5) lugar.

Taça Cascavel

DIVULGAÇÃO

o valor agora é R$ 15 mais um quilo de
alimento. O valor promocional é único.
Amanhã, na bilheteria da Neva, o valor
da entrada inteira será R$ 25.

O apelo à presença do torcedor se
justifica pela importância do jogo, que

colocará frente a frente o maior cam-
peão paranaense e o bicampeão mun-
dial de clubes. Na Liga, o Magnus já
está classificado à próxima fase, en-
quanto o Cascavel precisa vencer para
seguir ao mata-mata dos playoffs.

Os integrantes do grupo de sinuca da Associação
Atlética Comercial estiveram na cidade de
Maringá, no fim de semana, para as disputas da
4ª etapa do Regional Individual de Sinuca, que foi
realizado no Clube Olímpico e contou com a
presença de aproximadamente 60 sinuquistas.
Dos cinco jogadores do Comercial participantes o
destaque foi Luciano Tibola, que conquistou a
terceira colocação. O vencedor foi Paulo Biaca,
de Umuarama.

DIVULGAÇÃO
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 19 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

Liderança no Brasileiro
O Rali de Rio Negrinho, 4ª etapa

do Campeonato Brasileiro de Rali
de Velocidade, durou apenas três
quilômetros para a dupla Sandro
Suptitz/Eduardo “Lobinho” Ortolan.
O motor do Gol da equipe Cascavel
Motorsport quebrou logo no início
da etapa de Santa Catarina, frus-
trando a expectativa de vitória da
dupla cascavelense. Mas mesmo
assim eles mantiveram a lideran-
ça da categoria RC4, com os 33
pontos que tinham acumulado nas

etapas anteriores.
Frustrado por ter abandonado a

competição logo no início, o nave-
gador Eduardo Ortolan diz que o
único consolo é manter a liderança
do campeonato, porém agora com
uma vantagem de apenas cinco
pontos. “Foi uma pena, o carro
mostrava-se competitivo e a prova
foi fantástica, muito bem organiza-
da e com especiais muito boas”,
diz Eduardo Ortolan.

Já o piloto Sandro Suptitz argu-
menta que quebras fazem parte da
imprevisibilidade das competições
a motor e o importante agora é pen-
sar na próxima etapa, que será no
Paraná, com a realização do Rali da
Graciosa, no dia 18 de novembro.
A prova será na região Metropolita-
na de Curitiba, com especiais da
Serra da Graciosa. “A decisão será
no Paraná e esperamos confirmar
o título em casa”, finaliza Suptitz.

O auditório do Teatro Municipal
Sefrin Filho lotou para a reunião
arbitral do Campeonato Municipal
de Futsal de Cascavel, na noite de
segunda-feira. Também pudera, foram
201 equipes inscritas, e cerca de
2.500 atletas. Como cada
participante teve que doar um quilo
de alimento não perecível como
inscrição, foram arrecadadas duas
toneladas e meia de donativos a
serem destinados a entidades
assistenciais, como o Provapar. A
competição será realizada nas
categorias sub-7, sub-9, sub-11,
sub-13, sub-15, sub-17 e Adulto
Livre no masculino, e no sub-15, sub-
17 e Adulto no naipe feminino.

DIVULGAÇÃO
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PLACAR DE ONTEM

LIGA DOS CAMPEÕES

Internazionale 2x1 Tottenham
Barcelona 4x0 PSV

Mônaco 1x2 At. de Madrid
C. Brugge 0x1 B. Dortmund

E. Vermelha 0x0 Napoli
Liverpool 3x2 PSG
Schalke 1x1 Porto

Galatasaray 3x0 L. Moscou

SUL-AMERICANA

19h30 Caracas x Atlético-PR

21h45 Dep. Cali x LDU

LIBERTADORES

19h30 Independiente x River Plate

21h45 Boca Juniors x Cruzeiro

ITALIANO

14h Sampdoria x Fiorentina

LIGA DOS CAMPEÕES

13h55 Ajax x AEK

13h55 S. Donetsk x Hoffenheim

16h Benfica x B. de Munique

16h Man. City x Lyon

16h Viktoria Plzen x CSKA

16h Real Madrid x Roma

16h Valencia x Juventus

16h Young Boys x Man. United

JOGAM HOJE

Depois de deixar o País onde é adorado e
odiado ao mesmo tempo, Cristiano Ronaldo
volta a Espanha nesta quarta-feira para atuar
pela Liga dos Campeões. Ele espera ser o
protagonista de Valencia x Juventus, pela 1ª
rodada do Grupo H, às 16h (de Brasília).
A partida marcará o retorno de CR7 à
competição na qual já se sagrou campeão em
cinco oportunidades - quatro com o Real
Madrid e uma com o Manchester United - e
foi artilheiro sete vezes. Hoje, no entanto,
será a primeira aparição com a camisa da
Juventus. O craque chega para o jogo sem
o peso dos primeiros gols pela nova equipe,
já que foi o principal responsável pela vitória
sobre o Sassuolo por 2 a 1, domingo, pelo
Campeonato Italiano, em que balançou a
rede duas vezes. O Grupo H da Champions
também conta com Young Boys e Manchester
United, que duelarão hoje na Suíça.

Furacão na
Venezuela

O Atlético-PR se volta à Copa Sul-
Americana nesta quarta-feira, dia
no qual desafia o Caracas pela par-
tida de ida das oitavas de final, às
19h30 (de Brasília), no Estádio
Olímpico da capital da Venezuela.

Na primeira fase o Furacão des-
pachou o Newells Old Boys com
uma vitória em casa (3 a 0) e uma
derrota na Argentina (2 a 1); e na
segunda fase não deu chance
para Peñarol, com uma vitória por
2 a 0 em casa e uma goleada por
4 a 1 no Uruguai.

Desta vez, o Rubro-Negro inicia
o mata-mata como visitante, em
busca de conseguir um resultado
que lhe permita ter condições de
confirmar a vaga na Arena da Bai-

xada, no dia 3 de outubro, pela ro-
dada de volta.

No Caracas, a motivação extra
fica por conta da reabertura do Es-
tádio Olímpico, um dos principais
da Venezuela que esteve fechado
nos últimos seis meses para
obras de reformulação. Para che-
gar às oitavas o time venezuela-
no passou por Ever ton-CHL e
Sport Huancayo-PER. Quem pas-
sar deste duelo pegará Bahia ou
Botafogo nas quartas.

Libertadores Vôlei Hat-trick

Enfrentar o Boca Juniors na Bombonera tem sido
uma tarefa difícil para os visitantes. Hoje, às
21h45 (de Brasília), será a vez de o Cruzeiro
tentar sair do estádio de Buenos Aires (ARG)
com um triunfo pela rodada de ida das quartas
de final da Libertadores. No local, os xeneizes
acumulam uma sequência de cinco vitórias
seguidas, sem sofrer gols. A última vez que
alguém saiu de La Bombonera sem derrota foi há
cerca de cinco meses, no dia 25 de abril. Na
ocasião, o Palmeiras de Roger Machado venceu
os argentinos por 2 a 0, pela 5ª rodada do
Grupo 8 da Libertadores. Nesta noite, os
donos da casa não contam com centroavante
Ramón Ábila, suspenso. Na Raposa, Arrascaeta
segue fora, por lesão.

Com quatro vitórias em cinco jogos, a seleção
brasileira masculina de vôlei encerrou sua
participação na primeira fase do Campeonato
Mundial, ontem. O Brasil venceu a China por 3
sets a 0 (25/21, 25/22 e 25/17), em Ruse,
na Bulgária, e mais tarde contou com a vitória da
França sobre o Canadá, por 3 a 1, para avançar à
segunda fase como líder do Grupo B, com 11
pontos. A França passou em segundo e a Holanda
em terceiro, os dois também com 11 pontos, mas
em desvantagem nos critérios de desempate. O
Canadá também seguiu adiante, na quarta colocação,
com 9 pontos. Na segunda fase, o Brasil terá como
adversários as seleções de Bélgica, Eslovênia e
Austrália, pelo Grupo F. As disputas agora serão em
Bolonha, na Itália, de sexta-feira a domingo.

Com três golaços de Messi e outra
pintura de Dembélé, o Barcelona
estreou com vitória na Liga dos
Campeões desta temporada ao bater o
PSV por 4 a 0, ontem, diante de mais
de 73 mil espectadores no Camp Nou.
O jogo foi válido pelo Grupo B do
torneio europeu. Na próxima rodada, o
Barça irá à Inglaterra encarar o
Tottenham, dia 3 de outubro, no
Wembley, enquanto os holandeses
receberão a Inter de Milão. Ontem, o
time italiano venceu a equipe inglesa por 2
a 1, de virada, graças a um gol marcado
nos acréscimos pelo uruguaio Vecino, no
Estádio Giuseppe Meazza.

EFE


