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Câmara dá carta branca
a concessões esportivas
A Câmara de Cascavel não quis “meter o bedelho” e deu carta branca ao prefeito Leonal-
do Paranhos para as concessões das principais praças esportivas da cidade: autódromo,
kartódromo e estádio. Nem mesmo limite de prazo teve apoio da maioria dos vereadores.
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Megaoperação
Uma megaoperação de segurança foi

montada ontem no Aeroporto de
Cascavel para a chegada dos presos na
Operação Pregadura, deflagrada pela

Polícia Federal para desarticular a
ordem de crimes dada de dentro da

Penitenciária de Piraquara.
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O presidente eleito Jair
Bolsonaro disse que dará

“cartão vermelho” à presidente
do Inep (Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas
Educacionais), Maria Inês Fini,

negando rumores de que ela
estaria cotada para comandar
o Ministério da Educação em

seu governo.

“Essa aí não esteve à
frente da prova do

Enem? É cartão
vermelho, não tem nem

amarelo”.SEM MÉDICOS
Preocupa que 8.332 médicos cubanos trabalhando no

País, e bem aceitos pela população, por decisão da dita-
dura cubana vão ficar de fora do Programa Mais Médicos!
E agora, obrigados pelo regime, precisam voltar a Cuba!

É de se perguntar quem vai atender os milhares de
pacientes, principalmente do interior deste País, em que
atuam esses médicos cubanos?

Esse grave problema não será resolvido com as pala-
vras otimistas da direção do CFM (Conselho Federal de
Medicina), de que temos médicos suficientes para essa
demanda no Brasil. Se é que eles existem, onde estão
esses médicos formados no País que há tempos poderi-
am atender os pacientes? Não aparecem!

Mesmo com oferta de bons salários, prefeitos não con-
seguem contratar o número necessário de médicos.

Pior ainda para trabalhar nas regiões Norte, Nordeste
ou Centro-Oeste, já que a maioria desses profissionais se
recusa a trabalhar nessas regiões e não em razão do valor
do salário. Porque preferem exercer a profissão nas princi-
pais metrópoles do País...

Porém, é louvável a crítica do presidente eleito Jair Bol-
sonaro quanto ao regime cubano com relação ao Progra-
ma Mais Médicos, classificando a situação desses médi-
cos de “trabalho escravo”.

Infelizmente a gestão petista da Dilma, que criou esse
programa Mais Médicos de cócoras a Cuba, aceitou a
imposição de que, dos R$ 11.865,60 por mês que o gover-
no brasileiro paga pelo serviço prestado por médico cuba-
no trabalhando no País, esses profissionais recebem ape-
nas R$ 3 mil e o restante vai para o governo de Cuba.

Também tem um sentido humanitário a declaração de
Bolsonaro, que, após a essa decisão unilateral de Cuba,
garante que seu governo concederá asilo aos médicos cu-
banos que quiserem ficar atuando no Brasil.

Diferente do PT, que, na época, ameaçou esses médi-
cos que se pedissem asilo os deportaria para Cuba...

DIVULGAÇÃO

Paulo Panossian - paulopanossian@hotmail.com
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NOVA

07/12 - 21h42
CRESCENTE

15/11 - 12h54

Megasena
Concurso: 2098

02 08 18 27 38 60

Dupla sena
Concurso: 1866

01 10 14 20 22 301º sorteio

05 06 10 13 14 492º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1739

02 03 04 05 06 07 08 11
12 14 16 19 20 22 24

Quina
Concurso:  4829

19 39 53 57 60

Timemania
Concurso: 1258

03 06 14 46 67 68 79
TIME DO IPATINGA/MG

Lotomania
Concurso: 1919

04 05 06 13 16 37 40
43 46 50 51 57 59 68

73 75 83 86 93 95

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05337

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

42.443
23.432
44.506
59.080
65.139

Dia da Sorte
Concurso: 077

06 07 11 12 14 19 21
SETEMBROMÊS DA SORTE:

CHEIA

23/11 - 03h41

MINGUANTE

29/11 - 22h21

Sol Nublado com solNublado com solSol

Opinião
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Base fragilizada
Em reunião com a base, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)

aumentou o tom para que os parlamentares demonstrem maior apoio
ao Executivo municipal. Com Alécio Espínola (PSC) na presidência da
Câmara a partir do ano que vem, Paranhos oficializou o anúncio de
Rômulo Quintino (PSL) como nova liderança na Casa de Leis. Não

perguntou nem ouviu... apenas declarou. Parece que alguns conflitos
aconteceram nos bastidores. Embora já fosse de conhecimento o

motivo da volta de Quintino, teve quem não disfarçou certa
expectativa em receber o reconhecimento do Paço: Misael Júnior

(PSC) saiu no meio da reunião.

Não se vá...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Não foi por acaso que dias atrás a Câmara virou palco
para homenagem à Polícia Civil. Os vereadores aprovaram
moção de apoio encaminhada ao governador eleito,
Ratinho Júnior (PSD), para que o delegado-chefe da 15ª
SDP (Subdivisão Policial), Nagib Nassif Palma, e o
delegado adjunto, Rodrigo Baptista Santos, continuem
nos cargos. Na capital, parece que a conversa é diferente
e já tem até escolhido para as vagas. Resta a esperança
de que a moção amoleça o coração do governador...

Lembrando...
É que, quando assumiu,
Paranhos disse que jamais
interferiria no Legislativo, até
porque já foi vereador e sabe
o quanto “isso é chato”.

Sintomas
Com a definição da nova
liderança, Misael primeiro
levantou questão sobre o
prazo da concessão do
estádio: “Não ter um prazo,
será que é um benefício
para a sociedade? Que seja
respondido pelo voto. As
nossas outras leis de
concessão têm prazo!” No
entanto, na votação ele foi
contrário à emenda que
fixava prazo.

Outras medidas I
Ainda sobre as concessões
das praças esportivas... Do
vereador Celso Dal Molin
(PR) veio a sugestão de
emenda para que constem

Carta branca
às concessões

 O advogado Adani Primo Triches, presidente Sociedade
Rural Oeste do Paraná, recebeu homenagens ontem em
sessão na Câmara.

no edital cláusulas
garantindo ao FCC (Futebol
Clube Recreativo) e ao CCR
(Cascavel Clube Recreativo)
o uso do estádio em
campeonatos promovidos
pelas confederações e
federações de futebol em
âmbitos estadual, nacional
e internacional ou
amistosamente.

Outras medidas II
Já o vereador Sebastião
Madril (PMB) propôs emenda
para que o estádio seja
disponibilizado para
campeonatos amadores
realizados pela Secretaria de
Esportes local. As duas
emendas foram aprovadas. Os
vereadores Fernando Hallberg,
Serginho Ribeiro e Sebastião
Madril também fizeram
emenda para que a futura
concessionária interessada no
autódromo seja filiada à
Federação do Automobilismo
do Paraná. Só que essa
emenda foi rejeitada.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Para tentar maior contro-
le das concessões das pra-
ças esportivas de Cascavel,
ontem os parlamentares su-
geriram emendas para ajus-
tar a proposta da prefeitura
aprovada pela Câmara dos
Vereadores de passar para
a iniciativa privada os espa-
ços. As concessões envol-
vem o kartódromo, o está-
dio e o autódromo.

Foram quatro ações pro-
postas: definindo prazos
para a concessão, garantin-
do eventos amadores no
estádio, preferência por em-
presas do automobilismo
no cer tame, e garantia de
uso por par te dos times
cascavelenses.

A proposta de emenda
mais debatida em plenário foi
do vereador Paulo Por to
(PCdoB) que limitava o prazo
de concessão estabelecida
no edital em dez anos - docu-
mento que não foi apresen-
tado pela prefeitura. Porto
propôs ainda que o prazo
possa ser prorrogado por
mais dez anos, ou seja, tota-
lizando 20 anos.

Rômulo Quintino (PSL),
novo líder de Governo, posi-
cionou-se contrário e pediu
votos contrários à emenda.
Porto rebateu dizendo que o
parlamentar está dando “car-
ta branca” ao Executivo e ata-
cou: “O papel do líder de
Governo é defender carta
branca e não me proponho a
isso. Se faz por dez [anos],
pode prorrogar por mais dez
anos. Digamos que se o Exe-
cutivo fizer um contrato de
70, 80 anos, esta Casa acei-
tará? Este mandato não!”

Em plenário, Alécio Espí-
nola (PSC) também se mani-
festou contra limite de prazo
- tanto para o estádio quanto

para o autódromo. “O Execu-
tivo está preocupado e fará
um estudo com técnicos para
viabilizar para as empresas.
Se colocarmos muitos impe-
dimentos, vamos perder pos-
síveis empresas interessa-
das”, argumentou.

Com a limitação de um
prazo de concessão, empre-
sários poderiam ser desesti-
mulados a participar do cer-
tame futuro, visto que obras
de contrapartida devem es-
tar previstas no edital.

Olavo Santos (PHS) co-
brou as exigências do edital
e demonstrou preocupação
com esse fator: “Caso te-
nhamos melhorais no gra-
mado, cadeiras, coberturas
no estádio, estacionamen-
to... se houver essa inten-
ção nessa concessão de
modernização do estádio,
que possa ser pensada
essa questão do prazo”.

Diante das divergências, o
presidente da Casa, Gugu
Bueno (PR), defendeu o Exe-
cutivo municipal: “Qual a ga-
rantia do investidor se no fim
de dez anos a prefeitura não
desejar prorrogar o prazo?
Serão investimentos altos e
neste caso o prazo pode im-
pedir investimentos. É preci-
so um tempo necessário para
recuperar esse investimento
por parte dos empresários”.

No fim da discussão, fo-
ram 14 votos contrários e cin-
co favoráveis em relação ao
prazo de concessão para o
estádio e, para o autódromo,
foram 13 votos contrários à
emenda e quatro favoráveis.
Com a decisão da maioria,
caberá à prefeitura definir
qual será o tempo de conces-
são desses espaços.
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 Apesar do valor milionário, a li-
citação nacional para a duplicação
da Avenida Itelo Webber, no aces-
so ao Aeroporto Municipal de Cas-
cavel, teve apenas duas empresas
interessadas. Na habilitação, está
como primeira colocada a Rio Qua-
ti, que apresentou proposta de R$
4,660 milhões, e a segunda é a
Petrocon, com valor de R$ 5,025
milhões, acima do máximo previs-
to em edital, de R$ 4,7 milhões. A
diferença de valores entre ambas
é de R$ 365 mil.

“Agora os documentos passam
por análise do IPC [Instituto de Pla-
nejamento de Cascavel] e do Jurídi-
co. Se tudo estiver de acordo, a or-
dem de serviço será assinada em
no máximo dez dias”, explica Alsir
Pelissaro, presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito de Cascavel).
A estimativa é de que em quatro
meses toda a obra esteja pronta.

Essa é uma das últimas obras
previstas dentro do empréstimo do
BID (Banco Interamericano de De-
senvolvimento), por meio do PDI
(Programa de Desenvolvimento In-
tegrado). A proposta da duplicação
é melhorar a fluidez de trânsito no
trecho, apesar do baixíssimo movi-
mento atual.

A obra

Serão executados 31.105,26
metros quadrados de obras, sen-
do que, desse total, 9 mil metros
são referentes ao estacionamen-
to de veículos do novo Terminal de
Passageiros do Aeroporto, micro-

Aeroporto
Além dessa obra recém-licitada,
engenheiros da prefeitura analisam
a pintura da taxiway - onde as
aeronaves poderão circular para
acessar os novos hangares que já
estão em fase final no Aeroporto
Municipal de Cascavel.
Foram construídos dez de um total
de 11: um deles, do médico e ex-
secretário de Saúde Ildemar
Canto, será licitado novamente,
pois ele desistiu da estrutura.
Também estão em andamento as
obras de pavimentação da via de
acesso aos hangares - exigência
estabelecida pela Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil). Mesmo
sendo um acesso privativo, o
serviço será executado pela
prefeitura. “Vamos primeiro
compactar o acesso com pedras e
aos poucos aplicar a pavimentação
asfáltica”, diz Alsir Pelissaro.

 TERMINAL
Ao contrário do baixo interesse pela duplicação da Itelo Webber, a obra de
conclusão do Terminal de Passageiros deve atrair mais empresas. Ontem,

inclusive, um grupo de empreiteiros vistoriava a obra abandonada pela
Construtora Onça S/A ainda em 2015. A análise é necessária para estipular os

valores e os orçamentos do edital da prefeitura.
A movimentação na estrutura abandonada chamou a atenção de passageiros

que esperam há muito tempo por melhores condições nas salas de embarque e
desembarque.   A conclusão do terminal tem valor máximo de

 R$ 18.574.150,06. A licitação pública nacional será em 7 de dezembro, às 14h.
A futura estrutura terá 6 mil metros quadrados e contempla praça de

alimentação, lojas e mirante para a pista.
A previsão é de que a obra fique pronta em um ano.

drenagem do aeroporto, com exe-
cução do emissário de galeria plu-
vial até o córrego, sinalização viá-
ria, calçadas, paisagismo e  aces-
so de veículos, duplicação e reca-
pe da malha existente. O projeto
contempla ainda, além da dupli-
cação da pista existente, altera-
ção no traçado para contornar o
novo terminal, atendendo às nor-
mas Anac (Agência Nacional de Avi-
ação Civil) de exigência da distân-
cia mínima do eixo da pista de
pouco e decolagem.

Baixa concorrência
para a duplicação

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos ENGENHEIROS vistoriaram a estrutura do novo terminal que está abandonada
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A Secretaria de Saúde, por meio da
Divisão de Vigilância em Saúde
Ambiental/Setor de Controle de
Endemias, realiza neste sábado (24)
diversas atividades de forma lúdica e
educativa visando chamar a atenção
da população para a campanha do
Ministério da Saúde de mobilização
social na conscientização do controle
do vetor transmissor das chamadas
“arboviroses”, mais conhecidas como
dengue, zika vírus e febre
chikungunya. É o Dia D de
mobilização, que também faz parte
das atividades alusivas aos 67 anos de
Cascavel. Das 8h às 12h as atividades
serão desenvolvidas em
supermercados, terminais de
transbordo e outros pontos
estratégicos da cidade. Já à tarde, a
partir da 14h30, as atividades ficarão
concentradas no Lago Municipal.

Dia D contra as arboviroses

3ª CAMINHADA
Neste ano o ponto de encontro para a 3ª Caminhada do Dia D de
mobilização social no controle das arboviroses será no quiosque do Lago
Municipal, a partir das 14h30, com abordagens diretas, panfletagem,
demonstração de maquetes, ciclo de vida do vetor, bem como atividades
lúdicas, que contarão com o apoio do Comitê de Combate ao Aedes de
Cascavel, composto por diversos órgãos e secretarias do Município.
“Lembramos que a participação popular é de extrema importância para o
controle do mosquito Aedes aegypti, sendo fundamental para esse
enfrentamento que todos assumam sua parcela de responsabilidade,
considerando que o vetor é domiciliar e a forma mais eficaz de evitar seu
surgimento é eliminando criadouros”, destaca a diretora da Vigilância em
Saúde da Sesau, Beatriz Tambosi.

ORIENTAÇÃO
A Secretaria de Saúde recomenda a todos os participantes da
caminhada levarem garrafas de água em virtude do clima seco
e do calor.

Seis linhas intermunicipais ope-
radas pela empresa Expresso San-
ta Tereza de Cascavel devem ser
transferidas para a companhia PG-
Tur, de Palotina. Dentre algumas das
modificações estão os itinerários
com saída e chegada de Cascavel
para Três Barras do Paraná, Catan-
duvas e Capitão Leônidas Marques.

Segundo o Sinetrapitel (Sindi-
cato dos Empregados de Empre-
sas de Transportes de Passagei-
ros Intermunicipal, Interestadual
e de Turismo de Cascavel), o mo-
tivo da troca de empresa seria a
baixa demanda de passageiros
nos percursos. Por conta disso,
há tempos a Expresso Santa Te-
reza queria vender essas linhas.

A empresa Santa Tereza não
quis se manifestar sobre o assun-
to. Já a PGTur informou que o pro-

Sem passageiros,
empresa vende linha

cesso está em andamento e que a
princípio não haverá alterações
para os passageiros. Os horários
e os itinerários se manteriam con-
forme a operação atual.

Quanto à questão dos funcioná-
rios, a PGTur informou que será
dada prioridade para os atuais co-
laboradores da Santa Tereza.

AINDA EM
TRÂMITE
Conforme o DER-PR (Departamento
de Estradas de Rodagem do Paraná),
a Expresso Santa Tereza solicitou a
transferência das linhas para a PGTur.
O pedido foi publicado no Diário
Oficial do Estado dia 12 de
novembro. O órgão informa que ainda
não há autorização oficial porque o
processo está em trâmite e depende da
aprovação da Procuradoria Jurídica e
do Conselho Diretor do DER. O
procedimento é legal. Ambas as
empresas não possuem pendências com
o departamento. A Agepar (Agencia
Reguladora do Paraná) foi procurada
para falar sobre o assunto, mas disse
que esse caso só compete ao DER.

ALGUMAS LINHAS da Expresso Santa Tereza

devem mudar de dono

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos
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PROFISSIONAIS
HABILITADOS
Inicialmente, os atendimentos
ocorrem entre os pacientes do
ambulatório do hospital. A
expectativa, segundo o diretor-
clínico do HU, Sérgio Luiz Bader,
é de que sejam feitos 100 exames
por mês e dar vazão a uma
demanda antiga que era atendida
de forma terceirizada.
“O Centro de Endoscopia
Digestiva vem preencher uma lacuna
antiga do hospital que agora tem a
parte assistencial muito bem servida.
No ensino, o novo espaço também
será oportuno já que os médicos
residentes poderão acompanhar a
realização dos exames e aprender
ainda mais com a equipe
responsável”, explica Bader.

MAIS MODERNO E
GRATUITO
O novo Centro de Endoscopia
Digestiva está equipado com
modernos endoscópios que
possibilitam o diagnóstico e o
tratamento de inúmeras doenças do
aparelho digestivo, como a ingestão
de corpos estranhos, hemorragia
digestiva (situação de emergência
com alto risco de morte), úlceras,
gastrites, retocolite ulcerativa,
doença de Crohn, diagnóstico,
prevenção e tratamento do câncer
intestinal e de estômago e
tratamento da coledocolitíase
(pedras da vesícula que migraram).
“Ainda há muito o que fazer pela
saúde dos paranaenses e não
estamos medindo esforços para
cobrar do governo federal os
recursos necessários para que isso
aconteça”, reforma o deputado
federal Alfredo Kaefer.

Centro de Endoscopia
do HU fará mutirão

O Centro de Diagnóstico de En-
doscopia e Colonoscopia do HU
(Hospital Universitário) de Cascavel
promove dia 1º de dezembro um
mutirão de exames de colonosco-
pia para diagnóstico de Doenças
Inflamatórias Intestinais (DII).

Serão disponibilizados, sem
qualquer custo, 30 exames de co-
lonoscopia de alta resolução para
pacientes com idade entre 14 e 40
anos que não tenham diagnóstico
prévio de Retocolite Ulcerativa ou
Doença de Crohn, e que venham
apresentando sintomas de diarreia

há mais de 45 dias, sangue mistu-
rado às fezes ou emagrecimento
inexplicado, sintomas esses que
podem ser sugestivos das DII.

O equipamento para o novo
Centro de Diagnóstico de Endos-
copia e Colonoscopia foi adquiri-
do por meio de emenda parla-
mentar do deputado federal Alfre-
do Kaefer (PP).

Foram quase duas décadas de
espera e de perseverança para que
a população de Cascavel e região
pudesse contar com o novo Centro
de Endoscopia Digestiva.

Após cinco meses fechada para
reforma, a UBS (Unidade Básica de
Saúde) do Jardim Los Angeles foi
reaberta esta semana. Todo o prédio
recebeu melhorias e novos
equipamentos. Cerca de 11 mil
pessoas que vivem na região do
Jardim Los Angeles, Território Cidadão
VI, são beneficiadas com a reforma,
que custou cerca de R$ 200 mil entre
equipamentos, móveis e obra física da
unidade que conta com 35 servidores.
“Fazer o que estamos fazendo,

UBS é reaberta depois de cinco meses fechada
reformando e construindo unidades
de Saúde e UPAs, é uma tarefa dura.
Mas estamos dando conta de atender
as principais necessidades da
população porque acreditamos que o
bom atendimento à saúde passa
também por prédios bem cuidados e
profissionais capacitados”, ressalta o
prefeito Leonaldo Paranhos.
Segundo ele, muitas das obras que estão
sendo feitas em Cascavel são possíveis
por causa da economia nos contratos.
“Estamos acabando com a corrupção na
prefeitura. Não vamos admitir mais o
famoso ‘jeitinho’. Quem quiser trabalhar
sério e de forma honesta será bem-
vindo. Quem não quiser, não estiver
disposto a fazer a coisa certa, pode ir
embora”, disse Paranhos.

REFORMADA, UBS voltou a atender

nesta semana

NOVA UNIDADE
O secretário de Saúde, Rubens Griep,
já prepara o processo de licitação de
uma Unidade Saúde da Família para o
Jardim Los Angeles. “Esse processo é
um pouco demorado.
Mas acredito que para meados de
fevereiro do ano que vem já vamos
iniciar a construção da unidade”.
De acordo com Griep, a USF do
Jardim Los Angeles vai custar R$
2.485.000 e o prédio da
UBS atual será transformado em um
Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
“Após definida a empresa, a vencedora
da licitação, terá prazo de 365
dias para concluir a obra”.

S
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O Show Rural é muito mais que
uma bela, divertida e instrutiva visi-
ta ao Parque Tecnológico Coopa-
vel. Bem mais! Para se ter uma
ideia, cada visitante do Show Rural
gasta em média R$ 250 por dia
para cobrir suas despesas de ali-
mentação, transporte e estada
durante o evento.

Considerando que a mostra se
estende por cinco dias e espera
atrair - de 4 a 8 de fevereiro de
2019 - público de 250 mil pessoas,
então serão R$ 60 milhões injeta-
dos na economia de Cascavel e de
cidades vizinhas nesse período.
Essa é uma das informações com-
partilhadas pelo presidente da Co-
opavel, Dilvo Grolli, em encontro
com diretores da Acic (Associação

Comercial e Industrial de Cascavel)
na manhã dessa terça-feira.

O dinheiro que os visitantes dei-
xarão no comércio reforça o caixa
de hotéis, bares, restaurantes e su-
permercados. “É uma grande ca-
deia que se movimenta em torno
de um evento reconhecidamente
dos mais importantes e dinâmicos
do mundo”, afirma Dilvo.

Somente nos cinco dias de vi-
sitação no parque serão mais de
4 mil pessoas profissionalmente
envolvidas na recepção e no
atendimento aos visitantes. Da
Coopavel, são mais de mil cola-
boradores diretamente ligados
com a organização e o desem-
penho de inúmeras tarefas que
o evento exige.

Expectativa
Os preparativos para o 31º Show Rural foram intensificados nas últimas semanas.
Entre as novidades estão a ampliação da capacidade de estacionamento de 12
mil para 14 mil veículos, novos currais na área pecuária e um portal de acesso.
A expectativa de público, para 4 a 8 de fevereiro, é de 250 mil pessoas, com
520 empresas expositoras e estimativa de movimentação financeira entre R$ 1,5
bilhão e R$ 2 bilhões. “Diante do clima de otimismo que toma conta do Brasil e
do crescimento econômico que se espera a partir de 2019, o volume de
negócios poderá ser ainda maior que o estimado”, afirma Dilvo Grolli.

UMA das novidades é a abertura de novos currais na área da pecuária

Divulgação
O Show Rural Coopavel atrai pessoas

de todo o Brasil e caravanas do

exterior e chega agora à 31ª edição

consolidado. “Mesmo assim, já

começamos um amplo trabalho de

reforço de divulgação para informar e

convidar mais pessoas a

participar”, diz Dilvo Grolli.

Apenas em um raio de 500

quilômetros de Cascavel serão mais

de 400 prefeituras, sindicatos,

instituições de ensino e outros locais

estratégicos que serão visitados e seus

respectivos representantes e

membros convidados a conhecer as

novidades da mostra.

A Coopavel fará um esforço

concentrado também para convidar

agricultores, técnicos e autoridades

de países vizinhos: “Ao mesmo tempo

que vêm e conhecem novas

tecnologias para melhorar suas

produtividades, abre-se a chance de

parcerias, negócios e

mercados”, explica Dilvo.

Melhorar a qualidade e a quantidade

do que se produz é uma das principais

contribuições que o Show Rural

oferece. Todas as principais

commodities cultivadas na região e

nos estados próximos estão

representadas na feira.

DIVULGAÇÃO

Visitantes do Show Rural
“deixam” R$ 60 mi aqui
Visitantes do Show Rural
“deixam” R$ 60 mi aqui
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DE VOLTA AO
TRABALHO
No primeiro dia de greve, a
Secretaria de Educação confirmou
que 23 zeladores não apareceram
para trabalhar. Contudo, ontem, não
foi informado o total de servidores
ausentes, apenas que nos três Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil) onde houve falta na segunda,
ontem as atividades foram cumpridas
normalmente, e que houve retorno
parcial de zeladores em uma das
quatro escolas onde o trabalho tinha
sido suspenso na segunda.

Greve esvazia
e chega ao fim
Os zeladores da Prefeitura de

Cascavel colocaram fim à greve
deflagrada na segunda-feira e vol-
tam a trabalhar normalmente a
partir desta quarta-feira. O Sismu-
vel (Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Cascavel) decidiu en-
cerrar a greve em uma reunião
realizada a portas fechadas on-
tem, na qual também ficou deci-
dido que servidores não devem
realizar novas paralisações por
enquanto. Nos dois dias de greve
a adesão foi muito pequena.

De acordo com o presidente do
Sismuvel, Ricieri D’Stefani Júnior,
os representantes dos zeladores
protocolaram formalmente suas
reivindicações na segunda-feira e
agora  a categoria aguarda a res-
posta da Secretaria de Planeja-
mento, que deve se posicionar

nesta sexta-feira (23).
O presidente do Sismuvel adian-

ta que não há planos de nova gre-
ve, pelo menos até serem decidi-
dos os salários dos funcionários
terceirizados que a prefeitura pre-
tende contratar. “Nós vamos aguar-
dar eles definirem o salário dos
terceirizados, porque é inconstitu-
cional que uma pessoa ganhe um
salário melhor para cumprir a mes-
ma função. Por enquanto vamos tra-
balhar, mas, depois, dependendo
do salário que for definido para os
terceirizados, voltaremos a reivin-
dicar os nossos direitos”.

A reportagem do Jornal Hoje

News tentou contato com o secre-
tário Edson Zorek para saber sobre
os pedidos formalizados pelos ser-
vidores, mas não houve resposta
até o fechamento desta edição.

Cascavel recebe de 23 de novembro

a 3 de dezembro a Mostra Palco

Giratório. O projeto chega com uma

programação inteiramente gratuita

que pode ser conferida no site
www.sescpr.com.br/palcogiratorio.

O Palco Giratório, reconhecido no

cenário cultural brasileiro como um

importante projeto de difusão e

intercâmbio das artes cênicas,

intensifica a formação de plateias a

partir da circulação de espetáculos

dos mais variados gêneros em todos

os estados brasileiros desde 1998.

Além de espetáculos para todas as

faixas etárias, uma vasta

programação de oficinas, festivais,

mesas-redondas e palestras é

realizada com a participação ativa
 Reportagem: Bethania Davies

   Foto: Aílton Santos

Após dois dias de greve parcial, zeladoras voltam

ao trabalho nesta quarta-feira

Mostra Palco Giratório
da comunidade, artistas locais e

convidados, promovendo uma

troca de experiências

enriquecedoras, divulgando o

trabalho de profissionais de todo

o País e gerando emprego para os

inúmeros trabalhadores que

atuam no circuito.

Os espetáculos selecionados

pela curadoria têm como

características a mistura de

sotaques, as diferentes

expressões artísticas e modos de

criação. Apoiar manifestações

artísticas voltadas para o

desenvolvimento

cultural e a democratização da

cultura nacional é um

compromisso do Sesc.
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Felicidades!Vou de bike
Domingo tem a 5a

Pedalada Sustentável.
A concentração será às

8h30, em frente a prefeitura
e a saída será às 9h.

A realização é do Sistema
Fiep, Nós Podemos Cascavel

e demais parceiros.

Curso
Nesta sexta-feira, o

Programa Cultura em Ação
inicia o Curso Técnico de

Som e Luz. São 10 vagas no
total. As aulas serão

realizadas às quarta-feiras
das 20h às 22h e às sextas-
feiras das 18h30 às 20h30,

no Teatro Municipal
Sefrin Filho.

A idade mínima é 16 anos.
Os interessados devem
entrar em contato pelo

telefone (45) 3902-1865.
A inscrição e o curso são

gratuitos.

Especial Miguel e Solange
Os artistas Miguel e Solange sobem ao palco do Centro

Cultural Gilberto Mayer neste sábado, às 20h.
O show vai reunir cinema, música e poesia.

 Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos
pelo telefone (45) 9 9917-8620.

Pizza beneficente
A Associação do Novo
Basquete Feminino de

Cascavel promove o Dia da
Pizza. O ingresso é R$ 25.

As pizzas devem ser
retiradas dia 24 de

novembro, das 13h30 às
17h, na Rua Visconde de

Guarapuava, 2.645,
Centro.

Mariana Mendes Santos,
Paulo Jorge Focci, Júlio

Pedro Maia, Maria Paula de
Mello, João Pedro Fogaça,
Júlio dos Santos Moggi,

Maria Júllia de Bragança e
Luiz Felipe Molla.

Greici Lucotti e Douglas, que festejou idade
nova recentemente

A
bela

BRUNA
PERIN

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Em clima de romance, Cassiane e Jose Carlos Zenatti,
fotografados por Vera e Grasi Fotografias

O homem argumenta, a
natureza age.

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

RECORD  �   JESUS

 � REDE GLOBO

 � BAND

MALHAÇÃO
A turma repreende Kavaco e Álvaro

por questionarem Camila. Lia se emo-
ciona com a história de Garoto e reafir-
ma seu amor pelo menino. Dandara e
Hugo conversam sobre seus compor-
tamentos. Michael e Santiago implicam
um com o outro. Márcio confessa a
Pérola que não deseja ser pai.

ESPELHO DA VIDA
Américo ronda a casa de Julia e fala

com Ana. Isabel mostra para Edméia/
Grace o resultado do exame de DNA.
Cris/Julia tenta se conter ao conhecer
Hildegard. Daniela mostra o ator que
encontrou para representar Danilo. Bola
se entristece ao saber do término do
noivado de Alain e Cris. Cris/Julia ouve
as badaladas do relógio e corre para a
penteadeira.

O TEMPO NÃO PARA
Lúcio diz que tem interesse nos pro-

jetos da Samvita. Mariacarla avisa a
Lúcio que Emílio apressou o plano de
Amadeu de ser congelado. Betina pede

a Herberto uma substância letal que não
deixe vestígios. Natália estranha o com-
portamento de Bento. Lúcio confessa
a Betina que ficou deslumbrado por ela.
Lúcio diz a Marocas que tem interesse
em investir na Kikinico. Herberto entre-
ga a substância letal para Betina.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Valentina ironiza o comunicado de

Olavo. Gabriel reclama da demora da
conversa entre Lourdes Maria e Gean-
dro. Luz faz uma proposta para Lour-
des Maria manter o segredo de Gabriel.
Luz decide desabafar com Elisa. O de-
legado encerra a investigação sobre o
sumiço de Marilda. Leonardo revê o ví-
deo que fez de Marilda.

TERESA
Teresa se declara para Arthur, lhe

dá um beijo e, em seguida, finge arre-
pendimento. Arthur diz que não precisa
seguir calando esse sentimento, pois
ele também a ama, e não estão fazen-
do mal a ninguém ao viver esse amor.
Teresa finge alegria ao saber que Arthur

Pedro estranha a presença de Maria Madalena, mas Jesus diz
que todos devem aceita-la. Helena fala sobre a tristeza de Petro-
nius com a partida de Madalena. Edissa aconselha Deborah. Tiago
Justo tenta se distrair conversando com Nicodemos. Cassandra
tenta consolar o irmão. Caius avisa que Pilatos deseja falar com
Petronius. Lázaro cuida de Susana. Sula e Maria falam sobre o
livramento de Maria Madalena. Os apóstolos falam de seus mila-
gres. Asisa se irrita com a presença de Jesus na cidade e trata mal
seus seguidores. Jesus chama seus discípulos para seguirem.
Pilatos chama Caifás e avisa que usará o corbã (tesouro sagrado)
dos judeus para a construção dos aquedutos. Judite paga para
Gestas depois de se deitar com ele. Eles são flagrados por Anás.
Asisa diz que Cornélius deve fazer algo contra a multidão que se-
gue Jesus. Uma enorme multidão tenta seguir Jesus. Adela se
espanta ao ver que a menina é Salomé.  O Messias diz para irem
ao encontro deles.

a ama, e diz que pensava que ele não
sentisse amor por ela.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Helô telefona para Josefa e avisa que

João já pode fazer a prova diagnóstica
na escola. Ruth libera uma sala para
Iuri fazer a reunião. Ciro vê Jeferson com
Brenda. Roger fala para Verônica que a
0110 vai fazer parceria com o Comitê
do Laço Pink. Débora pede desculpa a
Marcelo por não ter contado antes, que
não podia ter filhos. Glória elogia Verô-
nica. Sr. Pendleton pergunta para Sara
como estão os acessos ao site de bus-
ca. Joana proíbe Luigi e Mário de usa-
rem o novo site de busca.

MINHA VIDA
Bahar fica sabendo que a prefeitura

vai fazer uma obra no bairro e demolir
as casas da rua inteira. Nuran diz que
Efsun deve reclamar a Mehmet sobre a
perseguição de Hülya. Alp diz a Efusn
que, caso ela continue ignorando-o, irá
contar tudo para Bahar.

 � SBT

Uma grande quantidade de pessoas
está à espera de Jesus
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Fase lunar que estimula mudanças, des-
prendimento, inovações. Você está lidan-
do com as questões mais importantes da
vida. Uma espécie de tudo ou nada.

To
ur

o Mudanças nos relacionamentos e na car-
reira são estimuladas hoje. Desafio entre a
profundidade e intimidade do vinculo emo-
cional e o desejo de independência.

G
êm

os

Chegamos ao momento da Lua que esti-
mula mudanças no trabalho. Momento im-
portante para perceber se você está alian-
do teoria e prática, nativo de Gêmeos.

C
ân

ce
r Hoje sua sensibilidade está mais aflorada.

Afeto e sexualidade são temas em pauta.
Para que haja renascimento afetivo, você
deve mudar atitudes. Pratique o desapego.

Le
ão

O momento é muito relevante para transfor-
mações internas, no lar e nos relaciona-
mentos. Não resista às transformações.
Perceba que elas curam e promovem re-
nascimento.

V
ir

ge
m Necessidade de deixar algumas coisas

para trás e de eliminar velhos padrões.
Momento que representa o desafio de mu-
danças e a prática de desapegos.

Li
br

a

Transformação profunda de valores e de
uso de potenciais é a tendência atual.
Com a Lua crescente ganham força as
mudanças emocionais e na expressão
de talentos.

E
sc

or
pi

ão O Sol em seu signo e a Lua em Aquário
caracterizam a fase lunar crescente.
Cresce o movimento de mudanças em
sua vida e que tem reflexos na vida emo-
cional e familiar.

S
ag

it
ár

io Você está se despedindo de um ciclo
que iniciou em seu último aniversário.
Está colhendo os resultados de suas ati-
tudes e também percebendo o que deve
ser eliminado.

C
ap

ric
ór

ni
o A Lua crescente tem reflexos sobre os

valores capricornianos. O momento pede
uma atitude renovadora, que estimula a
cura de velhas feridas.

A
qu

ár
io O momento atual estimula renovação, de-

sapego, cura e eliminação, nativo de Aqu-
ário. Necessidade de se desapegar de um
velho status, situação ou propósito que per-
deu a paixão.

 P
ei

xe
s O momento atual é um dos mais intensos do

ano e pede transformação, pisciano. Com-
preensão de que certas coisas não podem
mais permanecer como eram antes. A resis-
tência às mudanças é que cria sofrimento.
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Uma abordagem seguida de per-
seguição policial resultou na apreen-
são de 82 mil carteiras de cigarros
na tarde de ontem em Cascavel.

O condutor do veículo Strada
seguia pela BR-467 e a PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) tentou abor-
dá-lo, quando não obedeceu à or-
dem de parada e seguiu em alta
velocidade, com manobras perigo-
sas pela rodovia.

Houve perseguição policial e
depois de alguns quilômetros o
motorista, de 58 anos, parou em
meio a uma plantação de soja na
tentativa de abandonar o veículo.
Ele até conseguiu seguir a pé por
alguns metros, mas foi preso pe-
los policiais.

Segundo a PRF, ele responderá
por contrabando, resistência, diri-

Cigarros apreendidos
após perseguição

 Motociclista
fratura  clavícula

em acidente
Um homem de 27 anos fraturou

a clavícula e o braço em um
acidente registrado na tarde de
ontem na Rua Paraná esquina

com a Rua Juscelino Kubistchek,
em Cascavel. A moto que ele
conduzia foi atingida por um
veículo Zafira que seguia no
sentido contrário da via. O

condutor do Zafira tentava fazer
uma curva para ter acesso a um
supermercado, quando atingiu a

moto. Os ocupantes da moto
caíram e, com o sol forte, rece-
beram apoio de populares com

guarda-sóis.
Foram necessárias duas ambu-
lâncias e o médico do Corpo de

Bombeiros para atender as
vítimas. A Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e

Trânsito) foi acionada porque era
horário de almoço e a movimen-
tação do trânsito estava intensa.
Com ferimentos graves, Jeferson
Andrei do Nascimento foi encami-
nhado para atendimento hospita-
lar. A garupa da moto, identificada
como Thais Alves da Silva, de 25
anos, teve ferimentos leves. O

motorista do veículo não se feriu.

Um acidente deixou uma mulher ferida na BR-467, perto de Sede Alvorada, em
Cascavel. A batida aconteceu na manhã de ontem. A muher conduzia um Ford Fusion
com placas de Cascavel quando perdeu o controle da direção do veículo. Ela saiu da
pista e bateu em um barranco.  Muriel Lúcia Aguiar Dias teve ferimentos leves, foi
atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento hospitalar. A
PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi até o local para controlar o trânsito.

VEÍCULO estava carregado com cigarros ilegais

DIVULGAÇÃO

gir veículo pondo em perigo a segu-
rança alheia e por violar uma sus-
pensão do direito de dirigir pela qual
responde.

O automóvel estava carregado
com 30 caixas de cigarros contra-
bandeados do Paraguai. O homem
e o veículo foram encaminhados
para a Polícia Federal em Cascavel.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 43
Latrocínios 00
Confrontos 06
Mortes no trânsito 41

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Populares auxiliaram as vítimas com guarda-sóis

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência
Violência contra a mulher
Será realizada hoje, às 19h,
audiência pública para discutir a
violência contra a mulher. O debate
será no plenário da Câmara de
Vereadores de Cascavel. Durante a
audiência serão apresentados os
dados da violência contra a mulher
no Município e as medidas tomadas
para reduzir esses índices. Diversas
autoridades estarão presentes para
participar da audiência e a
população também está convidada.

Tentativa de homicídio
Uma tentativa de homicídio foi
registrada na tarde de ontem em
Santa Tereza do Oeste. O crime
aconteceu na área central da cidade
contra um adolescente de 16 anos
que foi encaminhado para o HU
(Hospital Universitário) de Cascavel
após levar um tiro na coxa e um nas
costas. Ele estava em via pública
quando foi atingido pelos disparos.
O autor dos tiros foi um garoto de
16 anos, que foi apreendido logo
depois pela Polícia Militar. Segundo
a PM, os rapazes têm desavença
antiga. A arma do crime também foi
encontrada pela polícia. O garoto
ferido não corre risco de morte.

Preso acusado de assalto
A Polícia Civil de Cascavel prendeu
ontem no Bairro Morumbi Rogério
Oliveira Narcizo, 25 anos. Contra ele
havia um mandado de prisão de
roubo agravado. Segundo a polícia,
ele tem participação em um assalto a
residência ocorrido no dia 2 deste
mês no Bairro Periollo. Na ocasião,
bandidos invadiram a casa e
roubaram eletrônicos e outros
pertences. Os moradores da casa
estavam no local e foram ameaçados
pelos ladrões. Rogério foi encontrado
mediante denúncia de populares de que
ele estaria na região norte da cidade.

LEGÍTIMA DEFESA
Foi considerada legítima defesa a ação

que resultou na morte de Adriano

Pereira de Souza no dia 1º de julho de

2010. Maria Magdalena Cordeiro de

Oliveira, acusada de matar Adriano a

facadas, foi julgada ontem no Fórum

Estadual de Cascavel. O Ministério

Público também considerou o caso

legítima defesa e pediu a absolvição da

ré, o que foi atendido pelos jurados.

Maria contou aos jurados que matou

Adriano para defender o irmão dela, o

já falecido jornalista Alsemo Cordeiro.

Anselmo e Adriano se envolveram em

uma briga e Maria também chegou a

ser agredida, mas pegou uma faca e

atingiu o homem, que morreu em

decorrência do ferimento.

O julgamento faz parte de uma série de

júris que serão realizados nesta semana

e na semana que vem dentro do Mês

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

MARIA contou por que feriu e matou Adriano

Nacional do Júri, ação que visa

desafogar a pauta de julgamentos

principalmente com relação a casos

antigos.  As sessões ocorrem todos os

dias e hoje, às 13h, estará no banco dos

réus Edson Bezerra Pulinário, acusado

de tentar matar Odair dos Santos no

dia 26 de fevereiro de 2016.

Segurança máxima
 O Aeroporto de Cascavel foi

palco ontem de um forte esquema
de segurança montado para o
transporte de presos que vieram de
Curitiba e seriam levados a Catan-
duvas. Para a operação, foram usa-
dos um avião da Força Aérea Brasi-
leira, diversas viaturas e até um
helicóptero do Exército.

Segundo a Polícia Federal de
Cascavel, tratam-se de pessoas
que foram presas durante a Opera-
ção Pregadura, desencadeada on-
tem em Curitiba. Eles foram leva-
dos ao presídio federal de seguran-
ça máxima de Catanduvas.

A operação ocorreu nos estados
do Paraná, do Rio Grande do Nor-

AVIÃO da Força Aérea Brasileira e diversas viaturas fizeram parte da transferência

te, de Roraima, de Minas Gerais,
do Mato Grosso do Sul e de São
Paulo, com total de dez mandados
de busca e apreensão e 31 man-
dados de prisão.

A operação teve como intuito
combater crimes cometidos por
uma organização criminosa que
atua dentro e fora dos presídios.

O grupo investigado é responsá-
vel por comandar ações nesses
estados com autorização de ataque
a agentes públicos, de crimes de
tortura e de rebeliões, decisões
que partiam de dentro da Peniten-
ciária Estadual de Piraquara e eram
difundidas por meio de celulares e
aplicativos de comunicação.
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 A tabela do Campeonato Para-
naense 2019 foi divulgada pela
Federação Paranaense de Futebol.
Cascavel terá dois times na primei-
ra divisão no próximo ano.

Na primeira rodada, no dia 19
de janeiro, o Atlético-PR enfrenta o
Cascavel CR no Estádio Joaquim
Américo Guimarães às 17h.

No domingo (20) é a vez de o
FC Cascavel receber em casa o
Toledo, em partida marcada para
as 17h no Estádio Olímpico Ar-
naldo Busatto.

As 12 equipes estão divididas em
dois grupos. No primeiro turno, Taça
Barcimio Sicupira, os times enfrentam
as equipes da outra chave. Os dois

VICE-CAMPEÃO
O cascavelense Kleber Correia comemora o título de vice-campeão Sul-
americano de Jiu-Jitsu. As disputas pela competição foram realizadas de
16 a 18 de novembro em Barueri (SP). Para a preparação ao Sul-
Americano, o atleta contou com apoio do professor Evento Freire.

Mais uma edição
Os preparativos para o 9º
Campeonato Chácara Fardoski/
Hiper Brindes já começaram. Até
o momento, 24 confirmaram a
participação. O congresso
técnico que definirá detalhes
das partidas para o próximo ano
será realizado no dia 21 de
dezembro, às 20h, na Chácara
Fardoski. O tradicional
campeonato em Cascavel terá
R$ 17 mil em premiações.

A quinta rodada da primeira fase da Copa União de Futebol Ama-
dor Livre 2018 foi realizada domingo (18). Os resultados das parti-
das foram os seguintes: Resenha Futebol Clube 1 x 0 Real Futebol
Clube; Ponte Preta Futebol Clube 5 x 3 e Cia do Evento Futebol Clube
1 x 0 Cascavel Sport Word. A Ponte Preta é líder da competição com
13 pontos seguida de Cia do Evento (9 pontos); Resenha (8 pontos);
Sociedade (7 pontos); Cascavel Sport (3 pontos) e Real (1).

Nas semifinais, Cia do Evento enfrenta Resenha e Ponte Preta,
Sociedade Esportiva Consolata. A data do jogo ainda está sendo
definida, pois depende da liberação do Estádio Ninho da Cobra.

Dupla representação
melhores fazem semifinal em jogo
único dentro do próprio grupo.

No segundo turno, Taça Dirceu
Kruger, o cenário se inverte: os ti-
mes jogam dentro da chave e fazem

semifinal contra os adversários do
outro grupo. Os campeões de tur-
no se enfrentam na decisão; se
uma mesma equipe ganhar os dois
turnos, será declarada campeã.

Resultados da Copa União

Torneio de tênis
O Country Clube de Cascavel
recebe a partir desta quarta-feira
(21) o 2º Open de Tênis da
Construtora Szymanski & Favero.
A competição, que vai até o dia
24, tem mais de 80 inscritos. As
partidas começam a partir das
17h. Os participantes puderam
escolher entre seis categorias no
masculino, duas no feminino e a
juvenil. Os vencedores e os
finalistas receberão troféus e
medalhas e todos os
competidores ganharão brindes
de participação. O evento é
aberto ao público.

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, 21 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lucas Leandro Rodrigues Pilotto e Mayara Gisele Moraes

2- Claudio Antonio da Silva e Lucineia Pereira Munhois da Silva

3- Luiz Henrique Marcomini e Daiana Maira Soranço

4- José Rodrigo de Jesus Alves e Jéssica Arielli Mekelburg da Silva

5- Luiz Henrique Marcomini e Daiana Máira Soranço

6- Cleverson Luiz Cluzeni e Eline Mayumi Grossklaus

7- Alex Alexandre Almeida Junior e Franciella Rambo Leal

8- Fabio Henrique Pulido e Julia Giusti

9- Rafael Germani Hoff e Adriana Ferreira

10- Vinícius Cavalli Damaceno e Priscila Paola Schinato

11- Fernando de Vargas dos Santos e Mônica dos Santos

12- Társis Ruan de Paula Silva e Andriele da Silva Palma

13- Claudio Antonio da Silva Júnior e Gabriela Batista Pereira

Para comemorar a primeira edi-
ção do Torneio de Futebol Suíço
Apaexonado, a Apae de Cascavel
promove um café da manhã com
entrega de premiação aos vence-
dores da competição nesta quar-
ta-feira (21) às 8h. Representan-
tes dos 18 times foram convida-
dos a prestigiar o evento.

O torneio ocorreu em parceria
com o CBC (Clube Beneficente
Centralito). A inscrição por equi-
pe eram 100 quilos de alimentos
não perecíveis para posterior re-
passe à Apae.

Na classificação geral, o primei-
ro lugar ficou com a equipe “Os Mau
Caráter”, que faturou R$ 2.000. A
equipe São José obteve a segunda
colocação e leva para casa cheque
de R$ 1.000. Em terceiro ficou o
time da Catarina Representações,
com prêmio de R$ 500.

Segue a
preparação
O FC Cascavel seguiu
com treino ontem e
hoje volta a campo
para um amistoso que
visa à preparação
para a temporada
2019.
A equipe comandada
pelo técnico Paulo
Foiani encara o
D’Napolli no CT do
FC Cascavel às 17h.

Premiação aos vencedores

DIVULGAÇÃO
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 MÃO NA TAÇA
O Palmeiras está cada fez mais perto

de conquistar o campeonato. Líder do

Brasileirão com 71 pontos, o time soma

20 vitórias, 11 empates e 4 derrotas.

Para o jogo contra o América-MG às

21h45 de hoje, a provável escalação de

Felipão será: Weverton; Marcos Rocha,

Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís;

Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés;

Dudu, Willian e Borja.

 A 36ª rodada do Brasileirão tem
início nesta quarta-feira (21) com
seis partidas. O Internacional, ago-
ra terceiro colocado na tabela com
65 pontos, abre a rodada.

O time enfrenta o Atlético-
MG, em sexto no campeonato
com 53 pontos, e já está pré-se-
lecionado para a Liber tadores.
O jogo está marcado para as
19h30 no Beira-Rio.

Às 21h, o Botafogo, que conse-
guiu subir duas classificações e
agora ocupa o nono lugar, enfrenta
o Santos, que vem logo atrás na
tabela, em décimo.

Cruzeiro e Vitória jogam às
21h45 no Mineirão. Na oitava
colocação, o Cruzeiro tem 49
pontos e está classificado para
a Liber tadores.

O Vitória é o penúltimo na tabe-
la. O time conquistou apenas 36
pontos e está entre os quatro re-
baixados à Série B.

O Atlético-PR recebe o Corinthi-
ans na Arena da Baixada, às
24h45. O time paranaense vem de
placar de 2 a 1 sobre o Vitória.

O Timão, 12º colocado no Brasi-
leirão, busca a vitória para alcan-
çar uma melhor classificação.

Três rodadas para o fim

VICE-LÍDER
A três rodadas do fim do

Brasileirão, o Flamengo segue

firme em campo, embora seja

mínima a chance do time levar a

taça neste ano. Na última partida,

o Fla venceu o Sport por 1 a 0,

subiu para segundo lugar e agora

tem compromisso com o Grêmio,

às 21h45 no Maracanã, e contará

com apoio da torcida.

SITE OFICIAL

BRASILEIRÃO
19h30 Internacional x Atlético-MG
21h Santos x Botafogo
21h45 Cruzeiro x Vitória
21h45 Atlético-PR x Corinthians
21h45 Flamengo x Grêmio
21h45 Palmeiras x América-MG

JOGAM HOJE

C
B

F

O Brasil venceu Camarões por 1 a 0 em seu último compromisso de 2018, nessa terça-feira, em Londres. O gol foi marcado
por Richarlison, que substituiu Neymar logo nos primeiros minutos, após o craque se machucar. A equipe de Tite demorou
para se recuperar da perda de seu principal jogador e pouco criou em campo. A vitória magra marcou a despedida da seleção
em um ano de péssimo desempenho da equipe de Tite. Para piorar, a seleção de Camarões entrou em campo sem seus três
principais jogadores: o atacante Vicent Aboukabar (Porto) e os zagueiros Nicolas K’Koulou (Torino) e Joel Matip
(Liverpool). O protagonismo ficou com o atacante Choupo-Moting, do PSG, e com o goleiro Onana, do Ajax.

Richarlison marca
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