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Calçadas vão render
desconto no IPTU

Um drama antigo e até hoje sem solução, as calçadas em frente aos espa-
ços particulares de Cascavel podem ganhar cara nova.  O prefeito Leonaldo

Paranhos acaba de enviar à Câmara projeto que prevê desconto no IPTU
a quem fizer as calçadas direitinho, como manda a lei municipal.
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População diz não à terceirização de espaços esportivos
 Pág. 14

Destruição total
O desespero de quem perdeu o
pouco que tinha. Uma casa foi
esmagada por uma árvore e várias
outras destelhadas pelo temporal no
início da manhã de ontem em
Cascavel. A fúria do tempo veio com
ventos a mais de 80 km/h e agora as
famílias tentam reconstruir suas
vidas. “O pouco que tínhamos foi
perdido”, desabafou Claudineia.

 Pág. 12

F
O

T
O

S
: A

ÍL
T
O

N
 S

A
N

T
O

S



RADAR02
HOJE NEWS, 21 DE SETEMBRO DE 2018

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

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

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

 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral

Clarice Roman
Editora-chefe

Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

Diretor

Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  � WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  � assinaturas@jhoje.com.br

www. jho je .com.br

Ao leitor

Sabrina Grassiolli,
coordenadora do Biotério

Central da Unioeste, sobre a
suspensão das atividades de

pesquisa no campus de
Cascavel devido à falta de
dinheiro para alimentar os
roedores. Se nada for feito,
em uma semana os animais

morrerão de fome.

 “Seremos vistos como a
universidade que não
consegue nem manter
vivos seus roedores por
falta de alimento. É um
prejuízo incalculável”

QUANDO VOCÊ NÃO ACREDITA QUE PODE
ACONTECER COM O SEU FILHO

Marina de Oliveira é diretora de Comunicação e
 Marketing do Grupo Tecnowise e do Instituto Mobih

Um mundo onde os carros voadores, compartilhados e auto-
matizados são protagonistas da mobilidade poderia lembrar um
filme de ficção científica, mas esse cenário não está tão distante
de se tornar realidade. Uma série de recursos que funcionam por
meio de inteligência artificial já está sendo desenvolvida pela in-
dústria automobilística e ganhando o mercado aos poucos.

Esse futuro pode ser promissor, mas o presente traz ainda
uma grande preocupação: as próximas gerações estarão aqui
para acompanhar essa evolução tecnológica? Não é o que
dizem as estatísticas. Estamos perdendo nossos jovens. Os
acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre
jovens de 10 a 19 anos em todo o mundo, segundo a OMS
(Organização Mundial da Saúde).

O caminho para chegar a um mundo totalmente tecnológi-
co exigirá soluções que integrem a educação como instru-
mento de transformação no trânsito. O Código de Trânsito
Brasileiro aponta que a educação para o trânsito deve ocorrer
desde a educação infantil até o ensino superior. Sabemos que
isso não acontece na prática.

A educação se torna ineficiente se a criança não convive
com comportamentos seguros no trânsito em seu dia a dia.
Ou seja, todo o esforço para o trânsito seguro realizado por
professores ou outros profissionais na escola vai por água abaixo
se os familiares vão buscar seus filhos na escola e param em
fila dupla, falam ao celular enquanto estão ao volante, dirigem
acima da velocidade permitida, não colocam o cinto de segu-
rança em seus filhos, entre outras infrações.

Que nesta Semana Nacional do Trânsito possamos refletir
e fazer a nossa parte sendo os exemplos. Crianças devem
ser orientadas a agir com respeito e segurança no trânsito,
seja qual for a condição em que ela esteja e a base da apren-
dizagem do comportamento, tanto seguro quanto o de risco,
é o modelo das pessoas com as quais ela convive.

Megasena
Concurso: 2080

10 22 40 46 55 58

Dupla sena
Concurso: 1842

02 10 15 17 30 331º sorteio

15 21 27 34 35 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1713

01 04 08 09 10 12 13 15
16 17 19 20 21 23 24

Quina
Concurso:  4781

36 52 60 75 76

Timemania
Concurso: 1234

01 07 50 60 61 67 71
TIME DO JUVENTUDE/RS

Lotomania
Concurso: 1902

12 15 20 23 34 43 48
56 58 60 61 62 72 80

83 84 85 90 97 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05320

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

08.639
02.010
44.205
38.874
25.433

Dia da Sorte
Concurso: 053

03 07 16 18 19 25 30
ABRILMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

26
Sexta

Curitiba
Sábado

25
Sexta

26
Sábado

131519
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CHEIA

24/09 - 23h54
MINGUANTE

02/10 - 06h47
NOVA

09/10 - 00h47
CRESCENTE

16/09 - 20h16

Chuva

Nublado com
poucas nuvens

Nublado com
poucas nuvens

Nublado com
poucas nuvens

FÁBIO DONEGÁ
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Parque Linear Santa Cruz
Com uma previsão de um custo de R$ 16,3 milhões, o Parque

Linear do Córrego Bezerra está atraindo interessados no
certame previsto para 1º de outubro. Entre os

questionamentos apresentados à Comissão de Licitações, um
deles trata do excesso de itens exigidos e que deveria

respeitar apenas as condições técnicas da obra, citando
inclusive o TCU (Tribunal de Contas da União). Por enquanto,

o certame prossegue sem mudanças nem impedimentos.

Bate-chapa
Os rumores de nova
diretoria do Siprovel
(Sindicato dos Professores
de Cascavel) vêm
movimentando o setor
educacional em Cascavel.
Embora não seja oficial, o
bate-chapa é quase certo.
Estão entre os propensos a
se enfrentar: Cláudia
Pagnoncelli, do Conselho
Municipal de Educação, e
Josiane Vendrame, atual
secretária do Siprovel.

Despedida na
Agricultura
O engenheiro agrônomo
Agassiz Linhares oficializou
sua exoneração da
Secretaria de Agricultura.
Não é novidade, pois ele
mesmo havia definido um
prazo para ficar na
administração e agora
pretende voltar aos
negócios da família. Quem
assume a função é Nei
Haveroth, que continuará
na presidência da Cohavel.

Feriado à vista
Os pioneiros cascavelenses
podem ficar tranquilos: o
almoço de 14 de novembro
está garantido. Serão mil
refeições pagas pela
prefeitura a um custo
estimado de R$ 60 cada
uma, com direito a bebida
e sobremesa. No cardápio,
entrada de frios, prato
principal composto por filé
molho madeira, lombo,
frango, lasanha e risoto,
sobremesa com mousse e
pudim e saída com café e
bolachas. A festa será no
Clube Comercial.

Audiência
Hoje, no plenário da Câmara
de Vereadores, a pedido do
vereador Alécio Espínola
(PSC), o suicídio entra em
discussão em audiência
pública, às 8h30. A
proposta é envolver toda
comunidade para agir
preventivamente - ainda
mais em ambientes
universitários.

SEM CONFLITOSSEM CONFLITOSSEM CONFLITOSSEM CONFLITOSSEM CONFLITOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

As concessões de espaços públicos, como estádio,
autódromo e kartódromo, estão gerando desconforto nos
envolvidos com esporte.

Apesar das críticas e pedido de rejeição, os indícios são
de novas emendas e aprovação no plenário.

Após queda de braço com a gestão passada, a Escola
Municipal Gladis Tibola ganhou agora essa batalha. A atual
administração oficializa hoje a licitação de R$ 8,4 milhões
para construir a estrutura. O certame será ainda neste mês.

Calçadas valem
desconto no IPTU

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Para melhorar as
condições das calçadas
em Cascavel, a prefeitu-
ra acaba de encaminhar
à Câmara de Vereado-
res pedido de autoriza-
ção para conceder bene-
fícios fiscais aos contri-
buintes que construí-
rem e pavimentarem os
espaços dest inados
aos pedestres.

Para ter direito ao be-
nefício - após aprovação
dos vereadores - será ne-
cessário atender as nor-
mas e os padrões defi-
nidos no Programa Cal-
çadas de Cascavel, em
vigor há oito anos. Ape-
nas construções com
obras em andamento,
condomínios (regulares
e irregulares com mais
de três cadastros) e edi-
fícios serão gratificados
com desconto de até
20% no IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urba-
no) - com valor máximo
estipulado em R$ 200.
O desconto deverá ser
solicitado entre 1º de ja-
neiro e 1º de novembro
e o montante será abati-
do no ano seguinte ao
protocolo da obra. Caso
a calçada não esteja den-
tro dos padrões estabe-
lecidos pelo Município, o
desconto será revogado
e o contribuinte terá o
valor acrescido em bole-
tos futuros, com juros.

Para pôr em prática o
incentivo, a prefeitura

estima uma concessão
de R$ 169,1 mil em
2019, R$ 1 milhão em
2020 e R$ 744,7 mil
em 2021.

Em argumento anali-
sado em comissões per-
manentes, o prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC)
reconhece o problema
que afeta a cidade e é
alvo de reclamação con-
tínua de moradores e
que já gerou até proces-
sos na Justiça, com pa-
gamento de indenização
pelo Município. “Deve-
mos lembrar que em al-
gum momento todos nos
tornamos pedestres e
necessitamos de calça-
das em condições de
transitar com seguran-
ça”, explica Paranhos.

Dentre os problemas
elencados pelo chefe do
Executivo estão buracos,
calçadas irregulares e,
claro, as inexistentes.

A proposta idealizada
pela Secretaria de Finan-
ças e pelo IPC (Instituto
de Planejamento de Cas-
cavel) visa conscientizar
e mobilizar os morado-
res sobre a execução
adequada das calçadas.
Não há previsão de quan-
do o projeto entrará em
votação - antes terá que
passar pela avaliação
das comissões perma-
nentes de Finanças, Jus-
tiça e Obras.
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De janeiro a agosto deste ano,
a Agência do Trabalhador de Cas-
cavel registrou 1.052 atendimen-
tos às pessoas com deficiência. A
demanda é praticamente o dobro
do número de vagas reservadas a
esse público para o período: 557.

A maioria dos casos é de pesso-
as que tentam se recolocar no mer-
cado formal de trabalho e que estão
em busca de uma nova oportunida-
de. A abertura dessas vagas é garan-
tida por lei e fiscalizada por um audi-
tor fiscal da agência em Cascavel.

A abertura de vaga destinada à
classe é diferente apenas em um
detalhe em relação às demais: para
concorrer é necessário preencher

Faltam vagas e
sobram candidatos

um requerimento específico do Pro-
grama da Pessoa com Deficiência.

Para os que permanecem de-
sempregados, a terça-feira (25)
será uma nova chance para ingres-
sar em um novo trabalho. É nesse
dia que a Agência do Trabalhador
dedica os atendimentos exclusiva-
mente às pessoas com deficiência,
a partir das 8h. Aos surdos haverá
intérpretes de Libras.

Novos horários e
mais duas linhas

PROTESTO
Nesta sexta-feira (21) um protesto
marca o Dia Nacional da Luta das

Pessoas com Deficiência, lembrado

hoje. A manifestação será em frente

à Prefeitura de Cascavel, às 11h. Reportagem: Marina Kessler

Após estudos técnicos e atendendo à
solicitação dos passageiros do

transporte coletivo urbano, a Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito) fará a alteração nos horários
das Linhas Terminal Nordeste - Via UPA, e
São Cristóvão, em Cascavel. As mudanças
entram em vigor a partir desta sexta-feira

(21) e já podem ser consultadas no site
da Cettrans. “A Divisão de Transporte

continuará prestando serviço à
população com o objetivo de garantir

facilidade e segurança durante a
mobilidade; o acompanhamento é

permanente e os anseios da população
serão atendidos”, detalha o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro, lembrando que,
como as mudanças são recentes com a

implantação dos novos terminais Leste e
Nordeste, novas alterações podem

ocorrer durante a transição. “Por isso
pedimos atenção à população às

informações que vêm sendo divulgadas”.

ABRIGOS REINSTALADOS
De acordo com a Divisão de Transporte, 22

dos 36 abrigos retirados já foram reinstalados
na região norte da cidade. No decorrer da

próxima semana a instalação será concluída.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- AFONSO BUNGO MASSIALA MBODO E LICINEA MIRANDA DOS SANTOS
02- ROBERTO RAYZEL MACIEL E NAUANE GALVAGNI
03- ELIEL PEREIRA DIAS E KAUANI APARECIDA DA COSTA FERGUGLIA
04- SIDNEI CLOVIS RICARDI E CIRLEI FIEL RICARDI
05- BRUNO VINICIUS BENEVIDES FEITOZA E MAYRA ANDRESSA MAGALHÃES
06- GUSTAVO HENRIQUE TODERO VICENTE E JÉSSICA DE PAULA
07- RENATO MOISÉS DA CRUZ E ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS
08- BRUNO RAHINI E LILIAN MARA GARCIA
09- LEANDRO APARECIDO DE CAMARGO E LUANA CLAUDIA NUNES PEIXOTO
10- JUNIOR EDUARDO DA SILVA E CLEONICE BRAZ CRISTINO
11- LEANDRO SCHLOSSER E DAIANE CRIS VICENTE BASSO
12- ROBERTO LAZZARI JUNIOR E MONIQUE MACULAN MOURA
13- THALES MARIANO DA SILVA ROCHA E KETLYN BATISTA FARIAS
14- MARCOS ANTONIO DE MELO E AZENY TEREZINHA BENETI DOS SANTOS
15- CASSIO ROBERTO CONSERINO E KEILA SIMONE SCHONS
16- ROGÉRIO ALVES DE SÁ E ALESSANDRA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES
17- MARCOS VINICIOS JURACH E NAIRA VICENSI BRUGNASO
18- ROMILDO DA SILVA MORAIS E PRISCILA BONORA BESSA
19- MAURICIO GOMES DE LARA SOUZA E IZABELA DE CARVALHO
20- LEOBERTO CASTILHO E LUCIMARA SANTOS DA LUZ
21- WILLIAMS KIYOSHI MOTO E MAYARA ISABEL DE OLIVEIRA
22- SIDNEI LUCHETTI E MARINETE APARECIDA PEDRO
23- FÉLIX AUGUSTO PAZUCH E LUANA PELENZ
24- FELIPE DA SILVA BONI E MAYARA DOS SANTOS KITAISKI
25- HERYK GONÇALVES DE MORAIS E JENIFER GRAZIELA DOS PASSOS
26- JOILSON BIRANOSKI E PAOLA GRAEFF WICTHOFF
27- FERNANDO EING GONÇALVES E CAROLINE BERTÉ
28- LEONARDO TURRI DA SILVA E ANDRESSA CAMARGO FRUEHAUF
29- CARLOS HENRIQUE WACHHOLZ DE SOUZA E JOSIELLE ABRAHÃO
30- MARCOS ALEXANDRE FRANÇA DOS SANTOS E JOYCE KAROLINE SILVERIO
31- GERSON PECUCH E ANA PAULA DOS SANTOS
32- IGOR CÉSAR CATORI DAMARATI E ANA MARIA MARIANO BATISTA DA CRUZ
33- EDUARDO RODRIGUES REICHERT E FERNANDA SILVA TASCA
34- SIMÃO DIEGO ZANCHETTI DA LUZ E VANESSA CRISTINA TAROCO
35- THIAGO JORGE POLOM E EULA BONIFÁCIO DE SOUZA
36- WESLEI DE OLIVEIRA MARTINS E CARLA RAQUEL MAURER
37- NOÉL DAVID DA SILVA E ABIQUEILA CARDOSO DE FREITAS
38- VINÍCIUS LINO DE JESUS E DANIELA CRISTINA DE FARIA
39- VITOR JOSÉ DE OLIVEIRA E ALESSANDRA PAULA ALVES
40- EVERTON SEIDLER E THAIANA CRISTINA SERAFINI BOSCHIROLLI
41- RILDO BONETE E MARIA CRISTELY MONTEIRO DE SOUZA
42- JOÃO PAULO DA SILVA E TAIGLA SABRINA MALAGUTI KNOROWSKI
43- ADELIR JOSÉ TURATTO E MARLI APARECIDA DE MORAES
44- LUCAS CAPELETE E ANGELA ISRAEL GRAEFF BORGES
45- GABRIEL GONÇALVES ROSSI E VITÓRIA DE QUADRAS DA SILVA
46- ELIENAI FERMINO PEREIRA E DIENIFER GRACIELA AMORIM

Cascavel, 21 de setembro de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

DIA DO SIM
A 160 CASAIS

Uma cerimônia com 164 casais pro-
mete lotar o Ginásio de Esportes Odi-
lon Reinhardt, do Bairro Neva, em Cas-
cavel, na noite desta sexta-feira (21),
durante o casamento coletivo que faz
parte das atividades do Programa Justi-
ça no Bairro 2018, ação que é realiza-
da pela prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Assistência Social, numa parce-
ria com o Poder Judiciário e com o Sesc
Cidadão. Este ano, também a Seja Digi-
tal é parceira do evento.

A programação do Justiça no Bairro
segue hoje, das 9h às 17h, com emis-
são de RG gratuito e atendimentos já
agendados pelo Tribunal de Justiça na
Unipar. No sábado (22), mesmo horá-
rio, haverá atendimento da demanda es-
pontânea que necessita dos serviços
prestados. Todos os serviços são gra-
tuitos, com exceção do exame de DNA
(valor de R$ 220 - trio: mãe, pai e filho).

O programa visa ao atendimento à
população economicamente vulnerável
de Cascavel e região, favorecendo a
conciliação por meio de audiências pré-
vias em inúmeras áreas do direito, pos-
sibilitando à resolução com a expedição
imediata dos documentos.

Atenção!
É importante que as pessoas levem o

comprovante de renda, já que alguns
serviços somente serão disponibilizados
para a população com renda máxima de
até três salários mínimos por pessoa.

Também é importante apresentar compro-
vante de endereço e documentação

pessoal, inclusive certidão de nascimen-
to/casamento.

Kit gratuito
Durante o Justiça no Bairro, a Seja

Digital fará mobilização para o agendamen-
to das famílias que têm direito aos kits

gratuitos, como a antena digital e conver-
sor com controle remoto, que permitirá

que os televisores antigos tenham acesso
ao sinal digital. A população poderá tirar
dúvidas sobre o desligamento do sinal

analógico de TV, que ocorrerá no dia 28 de
novembro deste ano em 155 cidades do

Paraná, e agendar a retirada do kit
gratuito. Para saber se têm direito a um
dos mais de 435 mil kits disponíveis no
Paraná e agendar a retirada dos equipa-
mentos, a população pode acessar o site
sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamen-
te para o número 147 com o NIS (Número

de Identificação Social) em mãos.
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 Depois de suspender por tem-
po indeterminado as atividades do
Biotério Central da Unioeste (Univer-
sidade Estadual do Oeste do Para-
ná) em Cascavel, docentes organi-
zam para a próxima segunda-feira
(24), às 9h, reunião que vai definir
estratégias para retomar as pesqui-
sas na área da saúde baseadas na
experimentação animal. A priorida-
de serão as pesquisas que já estão
em andamento e, por enquanto, no-
vas iniciações científicas não serão
aceitas. As atividades foram suspen-
sas por falta de dinheiro.

Hoje o estoque de ração aos roe-
dores não passa de 60 quilos, con-
forme a coordenadora do Biotério,
Sabrina Grassiolli. Somente três
sacos de ração de 20 quilos cada

Reunião define rumo de
pesquisas na Unioeste

um estão à disposição dos 200 ani-
mais e não há previsão para a com-
pra de mais alimento. Essa quanti-
dade dura até o fim da semana que
vem e, caso nada seja feito até lá,
os animais morrerão de fome.

A morte dos animais, segundo
Sabrina, pode trazer um problema
ainda mais grave: o atraso nos resul-
tados das pesquisas que analisam
a solução para doenças e auxiliam
na formação de recursos humanos.
Isso porque, com o sacrifício dos ro-
edores, a reestruturação do espaço,
incluindo as matrizes, levará pelo
menos um ano para chegar ao pata-
mar de hoje. “Esse é o reflexo da fal-
ta de preocupação com a educação”,
lamenta a coordenadora.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior informou, por meio
de nota, que os repasses de recursos para a Unioeste estão sendo feitos
dentro da normalidade, trimestralmente. O orçamento disponível para
custeio - todas as fontes, inclusive o Biotério Central - para 2018 é de R$
60.641.946. “Desse total, já foram liberados até agora R$ 56.852.890 e
poderá ser ampliado mediante a necessidade comprovada e aumento de
arrecadação do Estado”.  A Seti reforça que os gestores da instituição têm
autonomia para definir suas prioridades para a utilização dos recursos, ou

seja, o valor a ser repassado para cada câmpus e atividades.

O que diz o Estado

Parcerias rompidas
Parcerias com outras universidades
brasileiras, como a Unicamp, de São
Paulo, também podem ser
encerradas já que a Unioeste
mantém vínculo em pesquisas com
diversas instituições do Brasil.
“Seremos vistos como a universidade
que não consegue nem manter vivos
seus roedores por falta de alimento.
É um prejuízo incalculável”, afirma
a coordenadora do Biotério,
Sabrina Grassiolli.
Quem também deve se manifestar
em breve é o Concea (Conselho
Nacional de Controle de
Experimentação Animal), que pode
punir a Unioeste caso a morte dos
roedores não seja evitada ao violar
as normas de bem-estar e
qualidade animal. A reportagem
procurou o diretor do câmpus de
Cascavel, Alexandre Weber, mas
ele não atendeu nem retornou às
ligações. Vale lembrar que é ele
quem determina para onde vão os
recursos oriundos do Estado.

Para que servem
Os roedores servem de cobaias a 30

pesquisadores que atendem em
média quatro acadêmicos cada um,
a maioria deles em três programas

de pós-graduação - biociência e
saúde, farmácia e odontologia -,

sem contar as dissertações e teses
que incluem os experimentos. Além
disso, os animais servem como base

de ensino aos alunos dos cursos de
Medicina, Enfermagem, Farmácia,

Ciências Biológicas, Odontologia
e Fisioterapia.

ESTOQUE de ração e maravalha só dura

até semana que vem
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Mais sombra e
água fresca

O Dia da Árvore é sempre uma
data para reflexão. Em Cascavel
não é diferente. Após alguns “ar-
voricídios” provocados por conta
da expansão urbana e, especial-
mente, pela revitalização das prin-
cipais avenidas, a expectativa ago-
ra é pelo replantio. Sombra mes-
mo, só daqui a alguns anos. Já a
Secretaria de Meio Ambiente ga-
rante que o total replantado será
muito maior que o retirado. “O tra-
balho de replantio na Avenida Tan-
credo Neves já começou. Até ago-
ra só foi replantado em uma qua-
dra, mas temos 310 mudas das
mais variadas espécies como ipê,
pata-de-vaca, flamboyant, entre
outras para plantar ainda”, garan-
te a engenheira ambiental da se-
cretaria, Karen Elizabete Marca.

Ela conta que na Avenida Bra-
sil foram replantadas mais de 600
árvores após a reurbanização e
não terminou o plantio ainda. “As
pessoas não reparam porque são
mudas e elas demoram para cres-
cer, mas são árvores de grande
porte então logo o Centro vai fi-
car muito lindo”.

Levantamento Secretaria de
Meio Ambiente revela que a área
urbana de Cascavel tem mais de
76.500 ár vores em calçadas,
canteiros centrais de avenidas e
praças. Sem contar as árvores
em parques e/ou imóveis parti-
culares.

TRABALHO VOLUNTÁRIO
O professor Gilberto Comiran mora em Cascavel há 18 anos e já distribuiu
aproximadamente 5 mil mudas de árvores pelos parques da cidade em projetos
desenvolvido com alunos. “Eu gostaria que todas as ruas fossem arborizadas e que
as pessoas entendessem que temos que cuidar e plantar mais árvores. Essa
responsabilidade não é só do governo, nem da prefeitura. A responsabilidade
por zelar pelo meio ambiente e plantar árvores é de cada um de nós”, diz.
A paixão pelo meio ambiente é exercida nas salas de aula: “Quando um aluno
fazia aniversário eu dava de presente uma muda de árvore”.

CONEXÃO
ESPIRITUAL
Consultora de Ioga, Renata Filipin
tem uma conexão especial com as
árvores que compõem o cenário
verde da cidade. Sempre que
possível, ela leva os alunos para
meditar em praças e parques.
“Essa conexão do ioga com a
natureza nos permite extrair ao
máximo a energia que existe no ar,
sem barreiras como paredes e
tetos. E quando meditamos
embaixo de árvores, esse ar se
torna mais puro. No ar existe uma
energia que no ioga chamamos de
Prána, que significa energia vital, e
quando inspiramos profundamente
sob uma árvore, estamos nos
alimentando dessa energia,
preenchendo todo o nosso corpo
com a energia da vida.”

Nesta sexta-feira, a partir das 13h30, tem programação especial em alusão
ao Dia da Árvore, que começa com ações de limpeza e conservação do Rio
Cascavel, principal fonte de abastecimento da cidade. As ações serão
desenvolvidas a partir do vertedouro no Lago Municipal de Cascavel.
A programação no Lago segue com apresentação do coral Rouxinol (da
Unimed), expresso brincalhão para a diversão da criançada, distribuição de
cartilhas educativas e gibis da Turma da Mônica, além da soltura de balões
biodegradáveis com sementes.

Programação especial

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos
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Felicidades!

Celso Massashi Miyasaki,
Franciéli Maide, Ana Paula
Cunha Silva, Ananda Lima,
Lucia Aite, Mercedes Blas e

Bruna Braz.

É fácil apagar as pegadas;
difícil, porém, é caminhar

sem pisar o chão.
Lao-Tsé

Oficina de Teatro
Estão abertas as inscrições

gratuitas para as oficinas do
32o Festival de Teatro de

Cascavel. A Secesp sugere 1
quilo de alimento não

perecível que serão
destinados ao Provopar de

Cascavel!

o0o

As informações e
inscrições para as oficinas
estão disponíveis no link

www.even3.com.br/
festivaldeteatrodecascavel.

Arte Francesa
Hoje tem oficina de Arte Francesa. O evento faz parte da

12ª Semana dos Museus e será ministrada pelo artista
plástico Paulo Nunes Mano.

Será das 14h às 16h, no Museu Histórico Celso Formighieri
Sperança, que fica no Centro Cultural Gilberto Mayer. A
oficina é grátis, porém solicita-se que os participantes

levem o material. Mais informações pelo telefone
(45) 3902-1445.

Despedida
O Grupo Balanço anima o

Jantar Dançante da noite de
despedida da Semana

Farroupilha 2018, neste
sábado, às 20h. Será no CTG

Rodeio da Tradição.
No cardápio, churrasco e

acompanhamentos.
Os ingressos custam
R$ 150 (mesa para 4
pessoas) e R$ 40

(individual).

A bela Michele Baltokoski,
no clique de Louys Tillit

HONORATA MENNA

BARRETO IVALEL,
pelas lentes de

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

 � REDE GLOBO

GLOBO  �   SEGUNDO SOL

MALHAÇÃO
Todos se surpreendem com o beijo

entre Dandara e Hugo. Jade especula
sobre a sexualidade de Santiago. Flora
e Tito se incomodam com as fofocas
sobre Santiago. Marli comemora o su-
cesso do Le Kebek. Santiago estranha
o comportamento dos alunos em rela-
ção a ele. Marcelo e Dandara se enten-
dem sobre as propostas para os alu-
nos e o colégio e Gabriela comemora.
Cláudio provoca Santiago. Michael en

O TEMPO NÃO PARA
Samuca e Marocas discutem na

frente dos funcionários. Petra esca-
pa e conta a Samuca que Amadeu é
o dono da Criotec, e revela que ele
deseja ser congelado até que a cura
para seus males seja descoberta.
Cecílio e Elmo entram na Criotec para
resgatar Cairu. Samuca ajuda Petra a
voltar para os Estados Unidos. Car-
men e Marino ficam surpresos com a
presença de Dom Sabino na Ilha Ver-
melha. Menelau impede uma briga
entre Dom Sabino e Marino.

QUE POBRES TÃO RICOS
Lupita recebe flores de Alex, mas

pensa que são de Miguel Ângelo. Dian-
te da negativa dele, pensa que são de
Nepomuceno. Vilma procura Minerva
para tratar do divórcio e ela pede que
fale com Saúl, que é seu advogado.
Nepomuceno fica sabendo que Lupi-
ta recebeu flores, pensa que Miguel
sabe quem foi o admirador e fica cha-
teado por não ter lhe dito nada.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Débora conversa com Glória sobre

Marcelo pedir um tempo no relaciona-
mento. Glória diz para Débora que ela
não é a mulher ideal para Marcelo e
nem ele é o homem ideal para ela.
Poliana leva flores para Sr. Pendleton
para alegrar o homem. Raquel desco-
bre que Mirela está fazendo o traba-
lho de texto para o Luca Tuber. Polia-
na ensina para Sr. Pendleton o que é
e como jogar o Jogo do Contente para
ver o lado bom da vida.

JESUS
Jesus não liga para as palavras di-

tas por Jairo e, milagrosamente, faz
Caleb voltar a andar. Barrabás diz que
não fez nada com Maria Madalena e
provoca Petronius. A viúva de Levi ame-
aça Caifás, que lhe acerta um tapa.
Revoltada a mulher parte para cima do
sumo-sacerdote. Judite acerta um ob-
jeto na cabeça da viúva, que cai morta.

Karola afirma a Beto que o bebê
de Luzia morreu e acredita que

Laureta a esteja traindo.  Laureta
esconde as drogas de Juarez em sua
casa. A família Falcão ajuda Gorete

nas buscas a Badu. Karola decide se
unir a Roberval e conta o que sabe
sobre os crimes de Laureta. Luzia
confirma as informações sobre

Laureta com Galdino. Valentim pede
que Rosa deixe de trabalhar com

Laureta. Karola anuncia sua guerra
contra Laureta e pressiona Rosa a
decidir de que lado está. Ionan e

Maura se beijam.

 � SBT

Roberval e Luzia

tramam contra Laureta

 � RECORD

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Você tende a sentir o peso de certas
limitações neste dia. Percepção do
quanto tem sido cobrado em termos
de relacionamentos. E que se sente
sozinho. Aja de forma responsável.

To
ur

o

Cuidado para não se deixar abater
pelo pessimismo e sentimento de ina-
dequação. Tende a se sentir inseguro
em relação aos caminhos a trilhar, e
com quem, nativo de Touro.

G
êm

os

Hoje tende a sentir o peso de certas
preocupações materiais e emocionais.
Cuidado com o apego ao conhecido,
o que, sem dúvida, limita bastante suas
possibilidades.

C
ân

ce
r Cuidado com a tendência a se apegar

a velhos padrões nos relacionamen-
tos e em família. Por medo do desco-
nhecido ou por insegurança, tenta se
aferrar ao que conhece. Isso limita.

Le
ão

Questões de saúde ou de trabalho
podem lhe preocupar neste início de
semana. Perceba se não está sendo
rígido demais e tentando se aferrar a
algo que lhe limita, leonino.

V
ir

ge
m Hoje tende a se sentir inseguro em ques-

tões materiais e afetivas, virginiano.
Aprendizado de maturidade, que pode
confrontá-lo com a solidão inerente da
condição humana. Pegue leve.

Li
br

a

Aprendizado de maturidade emocio-
nal, de ter que cuidar mais de si, nati-
vo de Libra. Situações tensas em famí-
lia, no lar, na vida privada. Tendência
a se sentir distanciado da família.

E
sc

or
pi

ão Dia de reflexões e de importantes
aprendizados emocionais e espirituais.
Uma nova etapa iniciará em breve,
com a entrada de Saturno em seu sig-
no. Cuidado com atitudes defensivas.

S
ag

it
ár

io Tendência a se sentir inseguro em re-
lação à autoestima e ao seu valor, sa-
gitariano. Pode querer se apegar a
velhos padrões, como forma de defe-
sa diante de inseguranças.

C
ap

ric
ór

ni
o Um dia em que tende a se sentir mais

fechado, melancólico ou sobrecarrega-
do. Atenção com a tendência à resis-
tência às mudanças, o que, sem dúvi-
da, lhe traz problemas, capricorniano.

A
qu

ár
io Necessidade de introspecção. Mas

isso não significa se isolar, aquaria-
no. Fim de semana importante para
perceber suas resistências, padrões
e bloqueios.

 P
ei

xe
s Possibilidade de conflitos envolvendo

amigos, empresas ou grupos, piscia-
no. Tende a sentir dificuldade de con-
vívio social. O dia pede mais silêncio e
introspecção.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 36

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 34

 O alerta emitido pela Defesa
Civil se confirmou já na madrugada
de ontem e chuva e ventos fortes
foram registrados em Cascavel e
região. A fúria do tempo deixou es-
tragos, principalmente nas regiões
norte e oeste da cidade.

Casas foram destelhadas e pla-
cas, outdoors e fachadas de empre-
sas levados pelo temporal. O Corpo
de Bombeiros foi solicitado para
atender cinco solicitações de quedas
de árvores somente pela manhã.

A equipe da Defesa Civil atendeu
35 ocorrências de destelhamentos e
houve pedidos de recolhimento de
telhas descartadas. A ajuda inicial das
equipes foi somente com o repasse
de lonas devido à falta de telhas.

De acordo com o Instituto Sime-
par, o vento atingiu 83 km/h na região
oeste por volta das 5h. Na terça-feira,
o volume de chuva atingiu 18,6 milí-
metros e só no período das 5h às 9h
de ontem, mais 37,4 milímetros.

A família de Claudineia Apoliná-
rio vive em uma área de invasão no
fim da Rua Nogueira, no Jardim
Melissa, e teve o pequeno barraco
destruído por uma araucária. A ca-

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

Rastro de destruição

sinha havia sido construída há me-
nos de um mês.

“O pouco que tínhamos foi perdi-
do: colchão, móveis, madeira e te-
lhas”, conta Claudineia. No momen-
to do acidente, estavam na casa o
casal e quatro filhos. “Um filho foi
atingido pela árvore e precisou le-
var pontos na cabeça”, conta a mãe.

Até que a família consiga se rees-
tabelecer do susto e dos prejuízos,
vizinhos prometeram ajuda para que
não fiquem desamparados.

Na Rua Dom Inácio Krause, no

SEM ENERGIA
Em Cascavel cerca de 10 mil

unidades consumidoras de energia

foram atingidas durante a
passagem do temporal da

madrugada. Até o início da tarde

havia 150 domicílios urbanos e

outros 150 rurais sem luz no

Município, mas a expectativa da

Copel era de que todos contariam
com a energia elétrica ainda ontem.

Conjunto Abelha, o impacto maior foi
sofrido pela família de Angélica Car-
doso, que teve a cobertura da casa
praticamente destruída. “Quando
acordamos com o barulho, os ven-
tos já tinham arrancado as telhas.
Sobrou somente um cômodo cober-
to, onde nos protegemos”.

Na manhã de ontem, o marido
dela recebeu ajuda de vizinhos para
colocar telhas que tinham guarda-
das. “Daqui para frente é recons-
truir a vida e recuperar o que for
possível”, disse Angélica.

 PEDIDO DE AJUDA
“Estou muito abalada, perdi tudo. Corri só com a roupa do corpo”. O relato

desesperado é de Josefa Espíndola, moradora da Rua Serra do Cadeado, 906,

no Bairro Periollo. A casa onde ela vive foi completamente destelhada pelo

vendaval. Quem puder ajudar com telhas, roupas e algum móvel o telefone

para contato é (45) 99988-1325 e com a família do Melissa (45) 99861-2685.

 SEM ÁGUA
Algumas regiões do Distrito de Rio

do Salto ficaram sem água em

decorrência da falta de energia

que comprometeu o

funcionamento poço e a estação
elevatória de água. A Sanepar

informou que o abastecimento

voltaria de forma gradativa após as

equipes da Copel restabelecerem o

fornecimento da energia.

 VENDAVAL arrancou telhas de

casa no Bairro Periollo

QUEDA de árvore destruiu

barraco no Jardim Melissa
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Giro da
Violência
Assalto com reféns
Um assalto com reféns foi registrado
ontem pela Polícia Militar de
Cascavel. Três ladrões armados
invadiram uma casa no Bairro
Country à tarde. Eles pularam o
muro e renderam uma idosa e uma
criança de três anos. As duas foram
trancadas em um quarto, enquanto
os bandidos roubavam os objetos.
Eles fugiram em um Fiat Uno
levando o cofre da casa. Ainda
na tarde de ontem a PM
conseguiu prender os ladrões e
recuperar os objetos.

Processo em liberdade
Responderá em liberdade por
homicídio culposo o motorista que
causou um acidente no dia 6 de
setembro na BR-277 em Cascavel.
Ele bateu em uma motocicleta e os
ocupantes da moto - mãe e filho -
morreram. No dia da batida, o
motorista do carro foi preso em
flagrante porque, conforme a
polícia, estava embriagado. Apesar
da investigação por homicídio
culposo da Polícia Civil, ele foi
solto logo nos primeiros dias e a
decisão da Justiça é de que o
condutor responderá ao processo
em liberdade.

Preso por tráfico
Um homem foi preso por tráfico e
um por uso de drogas na tarde de
ontem. A abordagem da equipe da
UPS (Unidade Paraná Seguro) Sul
aconteceu na Rua Francisco de Paula
Alves, Bairro Presidente, em
Cascavel. Segundo a polícia, os
acusados foram encontrados com
quatro pedras de crack. Os dois
foram encaminhados para a
carceragem da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

 Violência doméstica, física,
obstétrica, discriminação salarial.
Estes e outros assuntos estão
sendo tratados no Seminário Es-
tadual Violência contra a Mulher.
O evento foi aberto ontem na sede
da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) de Cascavel.

“O assunto principal é a mulher e
não só no âmbito da violência domés-
tica, mas todas as espécies de vio-
lência, a moral, no trabalho, no ambi-
ente social que infelizmente ainda
são comuns”, explica a advogada
Luciana Chemin, que é coordenado-
ra da Escola Superior de Advocacia e
uma das mediadoras dos debates
realizados durante o evento.

“Ao mesmo tempo em que tive-
mos uma evolução no direito das

Contra a violência

PROGRAMAÇÃO
A programação do seminário segue hoje com um painel às 9h que discutirá

“Assédio no trabalho”, com a advogada e professora Nadia Mikkos. Às 10h45 o
assunto será “Violência de gênero contra a mulher”, com a advogada e professora

Silvia Pimentel. A programação segue no período da tarde, com outros dois
painéis: às 14h o tema é “Lei Maria da Penha: avanços, perspectivas e desafios”,
com a juíza de Direito Teresa Cristina Cabral Santana, e às 16h, “Violência virtual

contra a mulher”, com a promotora de Justiça Andrea Simone Frias.
Todos os painéis serão mediados por demais profissionais da área. Para encerrar o
seminário com um debate ampliado, uma roda de conversa vai discutir “Violação

das prerrogativas da mulher advogada”. O bate-papo começa às 17h15.

mulheres, vejo também um retro-
cesso em vários pontos. A tecnolo-
gia, por exemplo, nos trouxe mais
exposição e fomentou um discurso
de ódio, a falta de respeito e não
só às mulheres”, ressalta.

As palestras que abriram o se-
minário, ontem à noite, ressaltaram
as várias formas de violência, inclu-
sive a obstétrica. “Temos várias
cobranças, mas também precisa-
mos trabalhar a vitimização desne-
cessária, papel que não cabe à
mulher. Há situações peculiares a
cada um dos sexos, e precisamos
caminhar juntos, abraçando as di-
ferenças, de modo a somar”.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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     SÉRIE B
19h15 Goiás x Ponte Preta
20h30 São Bento x Boa Esporte
20h30 CRB x Coritiba
21h30 Fortaleza x Vila Nova

        ESPANHOL
16h Huesca x Real Sociedad

ITALIANO
15h30 Sassuolo x Empoli

ALEMÃO
15h30 Stuttgart x F. Düsseldorf

FRANCÊS
15h45 Mônaco x Nîmes

JOGAM HOJE

 Numa noite chuvosa que reuniu
grande parte da comunidade esporti-
va de Cascavel na Câmara de Verea-
dores da cidade, a ampla maioria dos
presentes votou “não” para as con-
cessões onerosas do Estádio Olím-
pico, do Autódromo Zilmar Beux e do
Kartódromo Delci Damin, na noite de
quarta-feira (19), em Audiência Públi-
ca convocada pela Comissão de Cul-
tura e Desporto do Legislativo.

Presidida pelo vereador Carlinhos
de Oliveira, a Comissão, que conta
também com os vereadores Pedro
Sampaio e Serginho Ribeiro, resolveu
chamar a população para debater o
assunto depois que o Executivo en-
caminhou à Câmara Projeto de Lei
relacionado ao assunto. O projeto
acabou retirado de pauta por algumas
sessões justamente para houvesse
essa Audiência Pública.

Nela, além da vitória do “não”
sobre o “sim” na votação, houve
diversos debates e surgiram alguns
encaminhamentos que irão virar
emenda ao projeto original. “Eu e
Jeferson [Cordeiro, vereador] fize-
mos uma indicação já na audiên-
cia, que vai virar emenda. Trata-se
de, caso ocorra a concessão do
Estádio Olímpico, que as duas
equipes da cidade na Primeira Di-

visão do Campeonato Paranaense
de Futebol tenham iguais vanta-
gens para usar o local. Ou seja, que
se preserve o uso para duas equi-
pes, por igual, o mesmo que um ti-
ver, o outro terá. Afinal, já que os
dois vão representar a cidade no
Estado, não podemos deixar que
um jogue aqui e outro mande seus
jogos em outra cidade”, explicou o
vereador Celso Dal Molin.

 Outros encaminhamentos apontados na Audiência Pública sobre a concessão

de estádio, autódromo e kartódromo estiveram voltados a garantir que os

presentes na discussão possam participar da elaboração do edital caso o

projeto encaminhado pelo Executivo seja aprovado pelos vereadores. “Em

relação ao kartódromo e ao autódromo, ficou encaminhado também que a

empresa ou a entidade que por ventura vier a assumir esses espaços tenha

ligação com as respectivas Federações, de Kart e Automobilismo”, explica o

presidente da Comissão de Cultura e Desporto da Câmara, vereador Carlinhos

de Oliveira. “Esse foi o posicionamento de todos que participaram da

audiência, e serve para que os vereadores que não estiveram no dia tenham o

conhecimento do que espera a população para analisar os critérios para votar

o projeto, que pode ou não ser aprovado. E sendo aprovado, os

encaminhamentos seguirão ao Executivo, que terá também a opção de não

colocar em prática a ideia das concessões”.

Não à concessão!

BRASILEIRÃO
16h São Paulo x América-MG

SÉRIE B
16h30 B. de Pelotas x Oeste
16h30 Paysandu x Criciúma
19h Guarani x CSA
21h Avaí x S. Correa

     SÉRIE C
19h Cuiabá x Operário

      INGLÊS
11h Cardiff x Man. City
11h Liverpool x Southampton
11h Man. United x Wolverhampton
13h30 Brighton x Tottenham

    ALEMÃO
10h30 Hoffenheim x B. Dortmund
13h30 Schalke 04 x B. de Munique

     ITALIANO
15h30 Sampdoria x Internazionale

      ESPANHOL
13h30 Getafe x At. de Madri
15h45 Real Madrid x Espanyol

JOGAM SÁBADO

FÁBIO DONEGÁ

 Outros encaminhamentos
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SÉRIE B

TERÇA-FEIRA
Atlético-GO 0x1 Juventude

Londrina 2x0 Figueirense
HOJE

19h15 Goiás x Ponte Preta
20h30 São Bento x Boa Esporte
20h30 CRB x Coritiba
21h30 Fortaleza x Vila Nova

SÁBADO
16h30 B. de Pelotas x Oeste
16h30 Paysandu x Criciúma
19h Guarani x CSA
21h Avaí x S. Corrêa

28ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 47 27 14 5 8 39 27 12

2º CSA 46 27 13 7 7 38 29 9

3º Goiás 45 27 14 3 10 38 33 5

4º Atlético-GO 43 28 12 7 9 39 38 1

5º Vila Nova 43 27 11 10 6 26 18 8

6º Avaí 42 27 11 9 7 35 24 11

7º Guarani 41 27 11 8 8 35 29 6

8º Londrina 39 28 11 6 11 32 32 0

9º Figueirense 39 28 10 9 9 36 34 2

10º Ponte Preta 36 27 9 9 9 28 23 5

11º Coritiba 36 27 9 9 9 28 29 -1

12º Criciúma 35 27 9 8 10 29 32 -3

13º São Bento 35 27 8 11 8 28 28 0

14º Oeste 35 27 8 11 8 27 30 -3

15º B. de Pelotas 31 27 7 10 10 23 26 -3

16º Juventude 31 28 6 13 9 21 28 -7

17º Paysandu 30 27 7 9 11 26 35 -9

18º CRB 29 27 7 8 12 20 29 -9

19º S. Corrêa 25 27 6 7 14 22 33 -11

20º Boa Esporte 25 27 6 7 14 22 35 -13
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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 SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elizeu Bispo da Silva Junior e Luana dos Santos Damaceno

2- Thiago Poronhak e Bruna Francellí dos Santos

3- Valdori Arruda dos Santos e Silvana Delfino de Souza

4- Cleberson da Silva Laurentino e Rosalina Gardacho da Silva

5- Heitor Matheus da Silveira Pfitscher e Ana Paula Rozentalski

6- Elizeu Peixoto da Silva e Andressa Aparecida de Lima Ruela

7- Valdinei Jose Felipe e Daniele Viana Martins

8- Bruno dos Santos e Maisa dos Santos Fonseca

9- Zaqueu dos Santos Luz e Janete Terezinha Knorowski

10- Rodrigo Cezar da Silva e Juliana Cristina Tonello Batista

11- Ronaldo Artale Linham e Thayla Andressa Renevill

Cascavel nos Jogos Abertos
A Divisão A da 61ª edição dos

Japs (Jogos Abertos do Paraná) co-
meça nesta sexta-feira e até o pró-
ximo dia 30 (domingo) movimenta-
rá as principais equipes do interi-
or do Estado em Londrina. Casca-
vel participará da competição com
a quarta maior delegação, com
308 pessoas, sendo 270 atletas,
distribuídos em 26 equipes, de 16
modalidades.

Dos representantes cascave-
lenses, o basquete e o bolão fe-
minino chegam a Londrina depois
de terem passado pela fase final
da Divisão B, no mês passado em
Coronel Vivida. Antes, haviam
avançado diretamente da fase re-
gional por não terem rivais ins-
critas, em Planalto. Agora, as me-
ninas do basquetebol chegam

como vice-campeãs e as do bo-
lão como campeãs regionais.

Mesma sorte não tiveram os
times de basquete masculino,
futsal feminino e voleibol (femi-
nino e masculino), que foram
campeões em Planalto e não
conseguiram o acesso à Divisão
A em Coronel Vivida.

Com isso, além do basquete e
do bolão feminino, Cascavel con-
ta com a bocha masculina, o bo-
lão masculino, o futsal masculi-

no, o handebol (feminino e mas-
culino) e o vôlei de praia masculi-
no na elite dos Jogos, disputado
por equipes municipais, além de
representantes no atletismo, ci-
clismo, ginástica rítmica, judô,
caratê, natação, rúgbi masculino,
taekwondo, tênis de mesa e xa-
drez, de livre inscrição.

Londrina (376 atletas), Maringá
(358) e Foz do Iguaçu (285) são as
maiores delegações na Divisão A
dos Jogos Abertos 2018.

 POR AQUI

 Em Cascavel, as competições esportivas do fim de semana ficam por conta

da Bruttus Race, de hoje a domingo no Autódromo Zilmar Beux; da Copa

Inter-Tribos de Futsal, domingo no Ginásio São Cristóvão; dos campeonatos
municipais de bocha (hoje) e de futsal (durante todo o fim de semana); e do

Festival Paraolímpico (sábado à tarde, no Ciro Nardi).
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SÉRIE A

SÁBADO
16h São Paulo x América-MG

DOMINGO

11h Grêmio x Ceará
16h Atlético-PR x Paraná
16h Flamengo x Atlético-MG
16h Corinthians x Internacional
18h Vitória x Botafogo
18h Sport x Palmeiras
19h Cruzeiro x Santos

SEGUNDA-FEIRA

20h Chapecoense x Fluminense
20h Vasco x Bahia

26ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º São Paulo 50 25 14 8 3 36 19 17

2º Internacional 49 25 14 7 4 32 15 17

3º Palmeiras 47 25 13 8 4 37 17 20

4º Flamengo 45 25 13 6 6 36 21 15

5º Grêmio 44 25 12 8 5 31 12 19

6º Atlético-MG 42 25 12 6 7 41 29 12

7º Cruzeiro 34 25 8 10 7 19 19 0

8º Corinthians 33 25 9 6 10 27 22 5

9º Santos 32 24 8 8 8 28 23 5

10º Fluminense 31 25 8 7 10 24 30 -6

11º Atlético-PR 30 25 8 6 11 30 28 2

12º América-MG 30 25 8 6 11 24 29 -5

13º Vitória 29 25 8 5 12 23 42 -19

14º Bahia 29 25 7 8 10 25 30 -5

15º Botafogo 29 25 7 8 10 22 33 -11

16º Chapecoense 28 25 6 10 9 26 36 -10

17º Ceará 27 25 6 9 10 17 25 -8

18º Vasco 25 24 6 7 11 27 36 -9

19º Sport 24 25 6 6 13 21 38 -17

20º Paraná 16 25 3 7 15 11 33 -22

     BRASILEIRÃO
11h Grêmio x Ceará
16h Atlético-PR x Paraná Clube
16h Flamengo x Atlético-MG
16h Corinthians x Internacional
18h Vitória x Botafogo
18h Sport x Palmeiras
19h Cruzeiro x Santos

       FRANCÊS
10h Rennes x PSG
16h Lyon x Olympique

      INGLÊS

12h Arsenal x Everton
   ITALIANO

7h30 Torino x Napoli
10h Bologna x Roma
10h Lazio x Genoa
13h Milan x Atalanta
15h30 Frosinone x Juventus

       ESPANHOL

7h Levante x Sevilla
11h15 Villarreal x Valencia
13h30 Betis x At. Bilbao
15h45 Barcelona x Girona

JOGAM DOMINGO

O Brasil chega à segunda fase do Campeonato Mundial masculino de vôlei com a
primeira colocação da primeira etapa e após quatro vitórias em cinco partidas.
Nesta sexta-feira, a equipe dirigida pelo técnico Renan estreia na nova etapa
contra a Austrália, em partida que será realizada a partir das 12h (de Brasília),
na Arena Paladozza, em Bolonha, na Itália. O duelo terá transmissão ao vivo do

SporTV 2. Além deste jogo, a seleção brasileira terá pela frente a Eslovênia
(amanhã, às 15h30) e a Bélgica (domingo, às 15h30) para tentar buscar a vaga

para a Fase Final do campeonato, que será de 26 e 30 deste mês, em Turim,
também na Itália, onde estarão as seis melhores equipes.

Ranking da Fifa
Pela primeira vez na história, duas

seleções estão empatadas na liderança
do ranking da Fifa. A entidade divulgou

ontem a tabela atualizada de sua
classificação. França e Bélgica dividem
a ponta, enquanto a seleção brasileira

segue na terceira posição. A atual
campeã mundial e a terceira colocada
na Copa do Mundo Rússia 2018 estão

com 1.729 pontos cada uma, à frente de
Brasil (1.663), Croácia (1.634) e Uruguai
(1.632), que completam o top 5. A única
mudança nas 10 primeiras posições foi

a Dinamarca, que perdeu um posto e
caiu do nono para o 10º lugar. Na última
atualização, os dinamarqueses estavam
empatados com a Espanha, que manteve

a nona posição no ranking.

Mundial de Vôlei

Cascavel nas oitavas da Liga
O Cascavel Futsal recebeu o

Magnus/Sorocaba (SP) na noite
de ontem, no Ginásio da Neva, e
não foi páreo para o bicampeão
mundial, que mesmo fora de casa
venceu por 6 a 3. Com isso, a
Serpente contou com a vitória do
Marechal sobre o São José, em
São José dos Campos (SP), para
avançar às oitavas de final da
Liga Nacional de Futsal, na 16ª
posição, a limite.

Agora, o time cascavelense terá
outra pedreira pela frente no mata-
mata: o atual campeão Joinville
(SC), que em casa venceu o Marre-
co por 4 a 2 e assumiu a lideran-
ça, deixando o Carlos Barbosa, que
folgou, em segundo. As datas das

oitavas de final ainda não foram
definidas, mas para as equipes
paranaenses – todas avançaram de
fase – os duelos deverão ser ape-
nas no próximo mês, já que de hoje
até o dia 30 (domingo) as atenções
se voltam aos Jogos Abertos do
Paraná, em Londrina.

Além de Joinville (1º) x Casca-
vel (16º), os demais confrontos
das oitavas de final da Liga, com
os mandantes do segundo jogo na
frente, são: Carlos Barbosa (2º) x
Tubarão (15º), Atlântico (3º) x As-
soeva (14º), Pato (4º) x Marreco
(13º), Corinthians (5º) x Foz Cata-
ratas (12º), Jaraguá (6º) x Minas
(11º), Marechal (7º) x Blumenau
(10º) e Joaçaba (8º) x Magnus (9º).

AÍLTON SANTOS


