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Grupo privado quer
comprar o Liderança

Contra a
dengue

O índice de infestação do

mosquito transmissor da

dengue em Cascavel é de

1,2%, um pouco acima do

preconizado pelo

Ministério da Saúde, mas o

alerta vai para a região sul,

onde chegou a 2%.
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A Câmara de Cascavel adiou mais uma semana a discussão sobre a compra do prédio do
Atacado Liderança pela prefeitura e surge agora uma nova informação: um grupo de empresá-
rios estaria disposto a arrematar a estrutura que está sendo negociada por R$ 28 milhões. O

prefeito Leonaldo Paranhos critica a iniciativa, mas não descarta abrir mão da compra.
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“Se quiser fechar o STF você

não manda nem um jipe.

Manda um soldado e um

cabo, sem querer desmerecer

o soldado e o cabo”

Opinião
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DIVULGAÇÃO

A polêmica frase do
deputado federal Eduardo

Bolsonaro (PSL-SP), filho do
presidenciável Jair

Bolsonaro (PSL), foi gravada
dia 9 de julho, em um

cursinho de Cascavel, a
concurseiros que desejam

ingressar na Polícia Federal.
Após repercussão nacional,
Eduardo disse que “não era

motivo para alarde”.

A qualidade na indústria acompanha as constan-
tes mudanças disruptivas, orquestradas pelos avan-
ços das tecnologias e inovações que movem o mer-
cado. Cada vez mais, o fator diferencial da qualidade
é colocado num pedestal diante das rápidas altera-
ções que estamos vivendo em todo o mundo.

Fatores humanos e comportamentais, porém,
mantêm-se estratégicos para a área da qualidade,
uma vez que o senso de trabalho em equipe, a ges-
tão sistêmica e a necessidade de especialização
constante dos profissionais continuam em voga e em
crescente importância para o avanço rumo à Indús-
tria 4.0, um fator tão complexo no Brasil.

As abordagens que inter-relacionam comportamen-
to e ciência da qualidade são fundamentais para en-
tender e antever o futuro da indústria diante das várias
alterações que vem sendo inseridas nas fábricas e nos
escritórios e determinam os caminhos a serem toma-
dos. As estratégias devem se moldar ao contexto, po-
dendo ser repensadas para se adequarem às trans-
formações que vivem o setor e o mercado.

O necessário alto rigor exigido pela qualidade tam-
bém deve elevar os níveis de eficiência e produtivida-
de, questões marcantes da velocidade das transfor-
mações advindas da Indústria 4.0. As organizações
asseguram esses fatores com crescentes investimen-
tos em tecnologias e inovações, mas também com a
gestão da excelência de seus sistemas e ferramen-
tas, adaptando às realidades de cada corporação e
do mercado que as rodeiam.

QUALIDADE PARA ANTEVER
O FUTURO DA INDÚSTRIA

Anderson Bambirra é engenheiro e diretor de Qualidade da Aethra
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Atacado de discórdia
Ainda é grande a divisão quanto à compra do Atacado

Liderança pelo poder público municipal. Ontem, em plenário,
com o microfone ainda ligado, vazou a fala do vereador

Sebastião Madril (PMB) de que o pedido de vistas tinha de ser
aprovado “em uma semaninha para os caras se matarem”.

Madril também criticou a demora na votação do novo
Regimento Interno, pois, se estivesse em vigor, não teria

tanta confusão em cada votação. Aos populares que
acompanhavam a discussão, o vereador revelou ainda uma

suposta reunião entre Leonaldo Paranhos (PSC) e o juiz Sérgio
Moro - nacionalmente conhecido como o juiz da Lava Jato.

Termômetro
Os parlamentares chegaram a
sugerir ontem que a
prefeitura faça uma pesquisa
popular: o cascavelense é
contra ou a favor do
empréstimo? Como
termômetro, Paranhos postou
na rede social o vídeo
institucional feito pela
assessoria com a estrutura e
as opiniões de grandes
empresários favoráveis ao
empreendimento. “Um novo
espaço para trazer eventos
de expressão nacional e
internacional vai movimentar
a economia da nossa cidade,
gerando empregos e renda
para todos”, defendeu, no
Facebook, o chefe do
Executivo municipal.

Volta do pires
Já Mauro Seibert deu sua
opinião: buscar do
governador eleito, Ratinho

Júnior (PSD), o investimento.
A sugestão é de que as
entidades marquem uma
reunião com os deputados
eleitos mais votados por aqui:
Delegado Francischini (PSL),
Evandro Araújo (PSC) e
Alexandre Amaro (PRB) e até
os deputados federais
Sargento Fahur (PSD) e Felipe
Francischini (PSL) e então
bater na porta do governador.

Não apareceu
O presidente da Câmara,
Gugu Bueno (PR), não
apareceu ontem para a
votação da sessão ordinária -
com a polêmica sobre o
Atacado Liderança. Pela
manhã, a assessoria não
soube o motivo da ausência,
pois não havia ofício. À
tarde, a informação era de
que o parlamentar viajou para
tratar de assuntos
particulares com retorno
previsto para hoje.

PAIXÕES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Parece que a inauguração da UPS (Unidade Paraná Seguro)
do Bairro Santa Cruz prevista para esta quinta-feira teve de
ser novamente adiada.

 Desta vez, a transferência do ato ocorreu a pedido de Cida
Borghetti (PP). A nova data deve ser divulgada em breve.

A eleição presidencial tem gerado troca de farpas entre os
parlamentares cascavelenses. Bocasanta e Porto se
manifestaram por duas vezes favoráveis a Fernando Haddad
(PT). Por sua vez, Dal Molin pediu questão de ordem ontem
para declarar voto a Jair Bolsonaro (PSL).

Mesmo com a for te
pressão da base governis-
ta, os vereadores decidi-
ram adiar para a próxima
segunda-feira a votação
sobre o empréstimo para a
compra da estrutura do Ata-
cado Liderança pela Prefei-
tura de Cascavel.

Em sessão conturbada,
os parlamentares primeiro
derrubaram o parecer da
Comissão de Justiça e Re-
dação - que era contra a
proposta da prefeitura, clas-
sificando-a como inconsti-
tucional e ilegal.

O vereador Olavo Santos
(PHS) se absteve de todas
as votações justificando que
o filho atua na empresa que
avaliou o imóvel - a Valor
Consultores -, mesmo sem
haver impedimentos legais.

No debate sobre a
constitucionalidade e a in-
constitucionalidade, os úni-
cos que votaram pela ma-
nutenção do parecer foram
Fernando Hallberg (PPL),
Mauro Seibert (PP) e Pedro
Sampaio (PSDB).

Superada a barreira so-
bre a legalidade da propos-
ta, os parlamentares deba-
teram então a necessidade
da compra da estrutura ava-
liada em R$ 28 milhões -
dinheiro que será empresta-
do da Caixa, que, com ju-
ros, a estimativa da prefei-
tura é pagar mais R$ 17,5
milhões, com carência de
dois anos e outros oito para
liquidar a dívida.

Para o vereador Jorge
Bocasanta (Pros), a partici-
pação da iniciativa privada
seria fundamental: “Um
novo Centro de Eventos não
trará nem afastará empre-
sas. É bom para a cidade,
mas o problema é a manu-
tenção. As entidades deve-

Votação adiada
riam se comprometer com a
gestão da estrutura”.

Já Mauro Seibert pediu
cautela: “Teremos um novo
presidente ano que vem e
o Município também pode-
ria verificar com o novo go-
vernador esse recurso,
pois há outro projeto
[Avançar Cidades] que de-
mandará mais R$ 35 mi-
lhões de empréstimo”.

Postas opiniões divergen-
tes em plenário, Sebastião
Madril - que presidiu a ses-
são devido à falta de Gugu
Bueno - entregou a presidên-
cia a Celso Dal Molin e pe-
diu vistas ao projeto.

Diante da ação, uma dú-
vida fez com que a sessão
fosse interrompida por cin-
co minutos: os parlamenta-
res consultaram o Regimen-
to Interno para definir quem
votaria a proposta de pedi-
do de vistas: Celso ou Ma-
dril. Por decisão da Procura-
doria Jurídica, Madril teve
direito ao voto.

Assim, por 11 votos fa-
voráveis, uma abstenção e
sete contrários, o pedido de
vistas foi aprovado e a pro-
posta volta semana que
vem a plenário. Votaram
pelo adiamento: Carlinhos
de Oliveira, Damasceno Jr,
Bocasanta, Hallberg, Jo-
sué de Souza, Seibert, Ro-
berto Parra, Paulo Porto,
Pedro Sampaio, Sebastião
Madril e Serginho Ribeiro.
Votaram contra o adiamen-
to Alécio Espínola, Aldonir
Cabral, Rafael Brugnerotto,
Jeferson Cordeiro, Sidnei
Mazutti, Misael Jr e Valde-
cir Alcantara.

*Leia mais sobre o
assunto na página 4

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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A tentativa do Município de Cas-
cavel de comprar o prédio do Ata-
cado Liderança - empresa em pro-
cesso de recuperação judicial - pode
esbarrar em um novo obstáculo, até
então conhecido só nos bastidores.

Um consórcio formado por em-
presários - que não residiriam em
Cascavel - estaria disposto a pagar
pela área os R$ 28 milhões deter-
minados pela Justiça. O valor venal
do imóvel é de R$ 47 milhões. A
Prefeitura de Cascavel aguarda aval
da Câmara para contratar emprés-
timo para a compra do prédio (leia
mais na página 3).

O prefeito Leonaldo Paranhos
confirmou à repor tagem do Hoje
News informações extraoficiais
sobre o grupo de empresários
dispostos a comprar o imóvel
que tem área total de 68,7 mil
metros quadrados.

Consórcio quer comprar
o Atacado Liderança

Paranhos disse que o próprio
dono da área já havia lhe confirma-
do isso quando uma comitiva for-
mada por líderes da cidade visitou
o imóvel. “As informações que eu
tenho é de que existe um consór-
cio de empresários de fora, não sei
se tem gente de Cascavel ou não,
mas eles têm interesse nisso [na
compra] e querem evidentemente
que a prefeitura não compre”, ex-
plicou o prefeito.

Paranhos, que ontem estava em
Brasília, disse que pretende fazer
uma reunião com secretários e ve-
readores para discutir a questão:
“Está muito claro que existe uma
‘contaminação’ no sentido de atra-
palhar o andamento porque é uma
obra que está avaliada em R$ 47
milhões e é claro que isso desper-
ta interesse em quem mexe com in-
vestimentos, mais ou menos como

aconteceu lá no hospital [Jácomo
Lunardelli]. Eu tive que determinar
que faríamos a desapropriação
para que o Município tivesse aces-
so [ao prédio]”, lembrou.

Paranhos afirma que os interes-
ses pessoais não podem se sobre-
por aos da população, que precisa
de emprego e renda. Ele destaca
que o Brasil mudou e já não aceita
que pessoas tirem vantagem finan-
ceira à custa dos cofres públicos.

O prefeito completou dizendo
que não vai admitir que Cascavel
sofra com essa prática e que, se
preciso, pode abrir mão da compra
do espaço para, em um segundo
momento - após a aquisição por
parte de algum empresário -, decla-
re a área de utilidade pública.

ESTRANHO
O vereador Alécio Espínola, líder do Governo na Câmara, conta que na semana
passada houve uma audiência pública cuja maioria foi favorável à compra do
prédio do Atacado Lidernaça e estranhou o pedido de vistas feito ontem pelo
vereador Madril ao projeto de empréstimo. “Eu acho que a compra é livre,
qualquer um tem o direito de comprar ou não comprar, agora o que nós temos
que entender é que os vereadores têm que olhar o interesse público, eles não
podem fazer o jogo desses empresários”, opina.
Ontem surgiram informações de que o empresário Nelson Padovani estaria
disposto a comprar a área, mas à reportagem ele negou o interesse: “Eu vendo
máquinas agrícolas e loteamentos, não mexo com loja, não”, garantiu.

PREFEITURA quer comprar estrutura para transformar em centro de eventos

Eleitores só podem ser
presos em flagrante

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

   Foto: Aílton Santos

A partir de hoje (23), cinco dias antes

do segundo turno das eleições (28 de

outubro), nenhum eleitor poderá ser

preso ou detido. A exceção ocorre

apenas em casos de flagrante delito e
ainda se houver sentença criminal

condenatória por crime inafiançável

ou desrespeito a salvo-conduto. A

determinação está prevista no artigo

236 do Código Eleitoral.

Os tribunais regionais eleitorais
também têm até essa data para

divulgar, na internet, os pontos de

transmissão de dados que funcionarão

em pontos distintos do local de

funcionamento da Junta Eleitoral. O

segundo turno das eleições será neste
domingo em todo o Brasil e mais 99

países para a escolha do próximo

presidente da República.
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Concluído na última sexta-fei-
ra (19), o 4º ciclo do LirAa (Levan-
tamento Rápido de Índices para
Aedes aegypti) deste ano apon-
tou índice médio de infestação de
1,2% em Cascavel, conforme re-
latório divulgado ontem (22) pelo
setor de Controle de Endemias
da Secretaria de Saúde. Esse ín-
dice é de médio risco para epi-
demia de dengue, acima da mé-
dia aceitável pelo Ministério da
Saúde, que preconiza até 1% de
infestação de mosquito.

Dengue: sul lidera infestação
Só que, em algumas regiões

da cidade, o índice chega a 2%. É
o caso do Estrato 10 - na zona
sul -, que abrange os Jardins Pa-
dovani, União, Santa Catarina,
Faculdade, Universitário, Turis-
parque, Veredas, Cascavel Velho,
Jardim Itália, Veneza, Presidente
e Aquarela do Brasil.

Outra região que apresentou
índice elevado foi a região oes-
te, no estrato 6, com 1,9% de in-
festação; e estrato 7, com 1,8%
de infestação.

Próximas ações
A Divisão de Vigilância em Saúde
Ambiental realizará nos próximos
dias ações educativas e de
sensibilização dos moradores das
regiões com maior índice de
infestação. “É necessário, neste
momento, que toda a sociedade
esteja mobilizada, a fim de reduzir a
infestação, evitando aumento do
número de casos das doenças causadas
pelo vetor. Para isso, cada cidadão deve
fazer a parte dele, com o serviço público”,
pede a diretora do Departamento de
Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

4º LIRAA
De 16 a 19 deste mês agentes de
endemias inspecionaram 4.367
imóveis, divididos em dez estratos,
de Cascavel. Durante o LirAa, é
realizada técnica de pesquisa
larvária; são coletadas larvas em
100% dos depósitos encontrados
em cada domicílio, o que permite
além de quantificar as amostras,
identificar o tipo de criadouro,
evidenciando a prevalência de
criadouros em cada estrato. “O
maior número de depósitos
encontrados com larvas mais uma
vez foi o lixo e outros resíduos
sólidos, sendo 30,2%, e o que
chamou a atenção
especificamente neste ciclo foi o
número elevado de depósitos no
solo, ou seja, recipientes usados
para armazenar água de chuva
que obteve uma prevalência de
28,3%”, alerta a diretora do
Departamento de Vigilância em
Saúde, Beatriz Tambosi.

DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA

Notificados (suspeitos) 472 45 45
Autóctones 11 00 00
Importados 01 00 02
Fonte: Sinan_on line/SMS/VIEP
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SUZANA ANDREIA BOTH
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Dedicação pelo ensino
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“Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”, dis-
se a poetisa brasileira Cora Corali-
na, o que define com exatidão a
missão que a professora Suzana
Andreia Both cumpriu.

Nascida na cidade de Santo
Augusto, Rio Grande do Sul, foi lá
onde conheceu aquele que seria
seu companheiro de vida. O casa-
mento com Pedro Iziquiel da Silva
foi realizado quando já moravam
em Cascavel, há 24 anos. Fruto

da união do casal gaúcho nasceu
o único filho, João Pedro Both,
hoje com 19 anos.

Suzana se formou em Pedagogia
pela Unijuí (Universidade Regional
do Noroeste do Estado do Rio Gran-
de do Sul) e por mais de duas déca-
das atuou nas salas de aulas. Em
Cascavel, trabalhou em escolas da
rede municipal nos Bairros Presiden-
te, Brasília e Guarujá e na região do
Lago. Na Escola Municipal Hércules
Boschirolli, trabalhou por dez anos.

Carinhosa
O carinho que recebia de

alunos e dos amigos reflete o

comprometimento de uma

linda trajetória. “A Suzana era

uma professora muito

carinhosa e dedicada, assim

como era com toda a família e

os amigos”, conta o marido,

Pedro. “Ela era minha guia,

meu chão, meu tudo. Foi a

melhor das melhores, lutava

para me fazer feliz e

conseguiu”, acrescenta o filho

João Pedro.

A diretora da Escola Municipal

Hércules Boschirolli, Arlene

Salvatti, destaca qualidades

da professora: “Era criativa,

muito comprometida e fazia

um trabalho de qualidade.

Sempre cobrava das

crianças para que tivessem

responsabilidade”,

 afirma a diretora.

Por conta de meningite meningocócica (bacteriana), Su-
zana Andreia Both precisou ser internada na UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) do HUOP (Hospital Universitário do
Oeste do Paraná) de Cascavel. No dia 11 de outubro, foi
confirmada a morte encefálica da professora de 41 anos.

A dor da perda não impediu que o marido realizasse
um pedido de Suzana, e ele autorizou a doação de órgãos.

O sepultamento aconteceu na cidade de Santo Augus-
to, no Rio Grande do Sul. Suzana deixa marido e o filho.
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Estudantes do Colégio Estadual
Wilson Joffre, em Cascavel, decidiram
doar o cabelo para a confecção de
perucas para mulheres com câncer.

Maria Anthonia Castro Rodri-
gues tem 13 anos e passou por um
tratamento de câncer em 2012,
quando perdeu todo o cabelo. Foi
dali que nasceu a ideia de fazer algo
para ajudar e motivar pessoas que
passam por isso. Assim nasceu o

UPA Brasília
A primeira etapa da licitação para a reforma e a ampliação da

UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília, em Cascavel, foi
concluída ontem. Das sete empresas que estavam na disputa,

quatro tiveram as propostas habilitadas pela comissão permanen-
te de licitação: Construtora Danilo Bandeira Ltda, Construtora

Dinâmica Ltda, PPN Construções Ltda e WZK Construções Eirelli.
A partir de agora o Departamento de Compras segue com o

trâmite processual e depois apresenta a proposta vencedora. O
valor máximo é de R$ 2.840.264,47 para as obras da UPA Brasí-

lia. O critério de julgamento das propostas é o menor preço global.
O prazo de vigência do contrato com a empresa vencedora será

de 15 meses e o de execução do projeto, de um ano.
Durante as obras, os atendimentos da UPA Brasília serão

transferidos à estrutura do Hospital Municipal, no antigo Hospital
Jácomo Lunardelli, no Bairro

São Cristóvão.

projeto “Doar não dói”.
Hoje Maria estuda no 8º ano e

juntou as coleguinhas para a ação:
“É muito gratificante! A gente preci-
sa pensar no próximo e ajudar. Co-
mecei o projeto e incentivei as me-
ninas da escola a doarem. Isso é
muito bom e necessário”.

A coleguinha Fernanda de Sou-
za, do 7º ano, abriu mão das ma-
deixas: “Eu também quero ajudar
as pessoas. Quando o grupo fa-
lou e eu vi as meninas doando,
quis ajudar. No começo não que-
ria, mas agora doei e espero fa-
zer a diferença”, conta.

O projeto foi desenvolvido den-
tro do colégio: “Estamos com qua-
tro cabeleireiros e eles não param
um minuto. É muito gratificante ver
esse empenho das alunas em prol
de uma causa tão nobre”, disse a
professora Luiza Elena Slongo, que
coordenou os trabalhos.

Como as meninas são menores
de idade, os pais deram autoriza-
ção para o corte.

 AMOR EM FIOS
Os cabelos das adolescentes serão

repassados para o projeto “Amor em
Fios”, coordenado por Simone Braga
Côrtes. “Já temos mais de 20 bancos
de perucas no Estado. Nós levamos o

cabelo, montamos as perucas e as
entregamos”, conta.

Já para as crianças com câncer, a
produção é diferente. “Com

parcerias, muitas senhoras montam
chapéus de tricô, toucas temáticas,
como princesas e personagens de
contos de fadas, tudo pensado de
uma maneira especial para esse

público”, cita Simone.

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Fábio Donegá

Doar não dói!

 Doe você também!
A professora Luiza Elena diz
que toda a comunidade pode
levar ao Wilson Joffre as
doações de cabelo e também
de material para confecção
dos acessórios infantis, como
lãs especiais e lenços. “Quem
tiver o desejo de doar, é só
trazer aqui que nós vamos
repassar. O importante é
estar com o cabelo seco e
limpo”. Detalhe: o cabelo
precisa ter ao menos dez
centímetros para poder
ser aproveitado.
O colégio fica na Rua Rio
Grande do Sul, 52, Centro de
Cascavel. O telefone para
contato é (45) 3225-3838.

Os cabeleireiros não
tiveram descanso

 Reportagem: Romulo Grigoli
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Quando o assunto é morte, muita
gente desvia do assunto. Para o técni-
co José Carlos Cintra, esse é um
tema longe de ser um tabu. Ele é uma
das 30 pessoas que autorizaram a
doação de seus corpos para a da Uni-
oeste (Universidade Estadual do Oes-
te do Paraná) assim que falecerem
para serem estudados nos cursos
das áreas da saúde e biológicas.

Tomar essa decisão há 20 anos,
segundo Cintra, foi fácil. “Conheço
todo tipo de morte, toda minha vida

Já pensou em doar
seu corpo à ciência?

trabalhei com isso e sei o quanto é
triste ver um cadáver em fase de pu-
trefação. Temos três opções após a
morte: o sepultamento, a cremação
ou a doação para estudo”, lista.

Sua intenção é servir mesmo
depois do óbito à sociedade: “A
doação vai ajudar a formar novos
profissionais que, consequente-
mente, vão poder cuidar melhor de
outras pessoas”, argumenta.

José Carlos é também o primei-
ro doador em vida da Unioeste.

Não reconhecidos
Hoje, a Unioeste em Cascavel possui 20
cadáveres dissecados usados pelos
acadêmicos. Todos são de indigentes.
De acordo com a professora de

Anatomia, Célia Cristina Leme Beu, a

maior parte dos corpos está fixada em

formol. Ela explica que todos os

procedimentos feitos pelos alunos

seguem as normas de respeito ao

cadáver que consta na Lei 8.501, de

novembro de 1992. Quatro são

conservados em glicerina, uma nova

opção que deve substituir o formol.

“Entender a disciplina nem sempre é

fácil na teoria, e visualizando dessa

forma fica bem mais fácil compreendê-

la”, explica a professora.

Vontade do doador
A professora Célia Cristina Leme Beu
explica que o doador em vida pode
estipular o período em que o corpo vai
permanecer à disposição para estudo:
“Se a pessoa quiser doar por um ano
só, por exemplo, a universidade vai
acatar a vontade dele”.

 Como fazer
Em vida, as doações podem ser formalizadas por meio de escritura pública.

Nela, contêm todas as especificações que o doador deseja. Porém, o
documento não é obrigatório e apenas comunicar a família sobre essa iniciativa
já basta. O traslado do corpo após os atos fúnebres fica por conta da instituição.

Vale lembrar que o cadáver só pode ser doado em casos de morte natural.  Reportagem: Marina Kessler
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Melhor idade
Nesta quarta-feira tem
mais uma edição do

FeliCidade do Idoso. A
abertura dos portões e o

credenciamento serão às 8h.
Várias atividades culturais,
esportivas e promoção da
saúde prometem agitar o
dia. O almoço será servido

às 12h e é necessário
 levar talheres.

O evento será realizado na
Expovel e vai até as 17h.

Autógrafos
O médico e escritor Ciro

Ribeiro estará na Feira do
Teatro no próximo

domingo, às 10h, com seu
seu livro "Mitaí", na Manhã
de Autógrafos do Projeto

Livrai-Nos!

Conferência
Segue hoje a 7ª

Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente no auditório da
Unipar. Professores, famílias

e toda a comunidade
são convidados

a participar. Mais
informações pelo telefone

(45) 3392-6411.

Juliana de Andrade Vilas
Boas, Eloina Raupp,

Gabriela Dallabrida, Paulo
Marques Sanches, Sérgio

Motta da Veiga e
Fabiana Mocci.

Ana Julia Modena,
formanda em Odontologia

pela Unipar

Caminhada Rosa
Neste sábado, às 16h, tem
a Caminhada Rosa. Todos
estão convidados a correr

pela vida e contra o câncer!
O ingresso é um quilo de

alimento não perecível que
será doado à Casa de Apoio

Uopeccan.

“Não é possível ser bom
pela metade.”

Tolstói

A belaTaisa Alana,
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  �   O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

MALHAÇÃO
Gabriela comenta com Flora sua pre-

ocupação com Álvaro. Paulo culpa Ge-
túlio por sua briga com Marli e Jade tem
uma ideia para ajudar na reconciliação.
Garoto se surpreende ao ver Lia no Le
Kebek. Rosália se oferece para ensinar

Natália convida Bento para passar a noite com ela. Emílio afirma a Maria-
carla que o dinheiro de Dom Sabino está em suas mãos. Miss Celina insiste
para que Marocas desista de se casar. Vera Lúcia ensina Amadeu a dançar

funk. Agustina avisa a Teófilo que ele deve se reparar, casando com Coronela.
Vanda conversa com Carmen sobre o balanço financeiro da empresa.
Emílio avisa a Carmen que eles terão que reduzir pessoal e diz que abrirá

mão do cargo de presidente da Samvita.

Márcio a cozinhar. Alex revela que está
preocupado com Rafael e com a ONG.
Gabriela acredita que Álvaro esteja ten-
tando se comunicar através dos livros.

ESPELHO DA VIDA
Alain pede que Margot não influen-

cie Cris. Flávio e Ana chegam a Rosa
Branca. Marcelo, Alain e Solange elogi-

am o teste de Pat para o filme. Gerson
explica a Flor que precisa de um tempo
para contar a Margot sobre sua presen-
ça no casarão. Pat é aprovada para atu-
ar no filme e diz que sonha beijar Mauro
César, deixando Hugo chateado. Mar-
celo confessa a Isabel que se sente tra-
indo Alain.

SEGUNDO SOL
Laureta repreende Remy por ter sa-

ído de seu esconderijo. Valentim avisa
a Beto da prisão de Luzia. Karola fica
chocada com a possibilidade de Remy
estar vivo. Laureta conta para Remy
como forjou sua morte. Beto vai à dele-
gacia falar com Luzia. Valentim defen-
de a mãe biológica.

JESUS
Tiago Justo convida os membros do

Sinédrio para o casório. Asisa provoca
Maria e Yoná. Deborah se abre com
Helena e fala da culpa que sente por ter
dado seu bebê. Edissa se abriga em
uma caverna e acaba encontrando Cas-
sandra, irmã de Petronius. Salomé mar-
ca novo encontro com Longinus.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Mirela fica chateada com Branca

porque ela não explica porque João
estava na sua casa. Poliana fala para
Sr. Pendleton do mural que construiu.
Raquel tem a impressão de que está
rolando algo entre Jeferson e Bren-
da. Durval conversa com Afonso so-
bre Raquel.

 � RECORD

Marocas procura Barão
para falar de negócios

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Nesta semana, você vai valorizar a
companhia de pessoas próximas, ain-
da que pintem algumas divergências.
Cuide do visual e não se importe com
a opinião ou a crítica dos outros.

To
ur

o As estrelas avisam que é melhor cui-
dar das tarefas antes de se divertir.
Cuide melhor da saúde e preste aten-
ção em qualquer sinal de problemas.

G
êm

os

O astral indica diversão na compa-
nhia dos amigos. Mas algumas dife-
renças podem vir à tona e provocar
briga. Aposte na descontração para
manter a paz.

C
ân

ce
r O desejo de curtir seu canto e ficar

perto dos familiares aumenta nesta
semana. Melhor ir com calma para não
se desentender com um parente mais
velho.

Le
ão

Bom dia para entrar em contato e ma-
tar a saudade de alguém que está lon-
ge. A comunicação está em alta, mas
tenha cuidado para não provocar al-
gum mal-entendido.

V
ir

ge
m Vale a pena ter cautela com os gastos.

Pense muito antes de fazer compras e
procure cortar algumas despesas. Se
sobrar uma grana, melhor investir.

Li
br

a

Aproveite para se dedicar a um pas-
satempo. A vida social se torna mais
agitada e você vai se divertir colocan-
do a conversa em dia com irmãos ou
pessoas próximas.

E
sc

or
pi

ão Hoje, você pode sentir a necessidade
de ficar no seu canto e se isolar em
alguns momentos. Talvez as coisas
não corram do jeito que imaginou na
paquera, mas não se deixe abater.

S
ag

it
ár

io Bom dia para se conversar com os ami-
gos e fazer um programa animado. Mas
não é hora de pedir ou emprestar di-
nheiro a alguém próximo. Siga seu co-
ração e acredite no seu potencial!

C
ap

ric
ór

ni
o Nesta terça, seja mais flexível para não

se desentender com a família. Você
pode melhorar sua imagem se aceitar
alguns palpites de um familiar.

A
qu

ár
io  Saia de casa, circule por aí e faça

novas amizades. Melhor pensar duas
vezes antes de falar e não acreditar
em tudo o que as pessoas dizem.

 P
ei

xe
s Bom momento para se importar mais

com o visual - capriche na produção e
vai causar uma ótima impressão! Siga
seus instintos ao lidar com dinheiro e
pode se dar bem.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 38

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 37

Um transporte de Guaíra a Casca-
vel, por exemplo, que por terra de-
moraria mais de duas horas de am-
bulância com a sirene ligada, pode ser
feito em 30 minutos de helicóptero.
Agilidade que representa 25% do tem-
po que levaria para um paciente che-
gar até o hospital. Tempo que garan-
te que muitas vidas sejam salvas.

Com atendimento em 43 muni-
cípios, Cascavel foi a primeira base
do serviço aeromédico do interior do
Paraná, instalada em janeiro de
2014, assim como a de Curitiba.
Com o sucesso em Cascavel, em
2016 o serviço foi implantado em
Maringá e em Londrina; e em mar-
ço deste ano em Ponta Grossa.

O helicóptero do Consamu (Con-
sórcio Intermunicipal Samu Oeste)
atendeu a mais de 1.770 ocorrências
e foram mais de 2.900 horas voadas,
sem histórico de óbito durante o voo.
Isso desde janeiro de 2014, quando
começou o atendimento e, com ele,
a desburocratização de um sistema
de saúde que corre contra o tempo
para salvar pacientes e que deman-
dava mais investimento para manter
aqueles que ficavam com sequelas em

Transporte aeromédico:
agilidade que salva vidas

decorrência da demora no transpor-
te. “A maior demanda é de casos
como infarto ou AVC [Acidente Vas-
cular Cerebral]. Também atendemos
bebês, pacientes com infecções gra-
ves ou generalizadas em que não há

IMPACTO
NA SAÚDE
De acordo com a Secretaria de Saúde
do Paraná, o grande impacto do
aeromédico ocorre na redução de
mortalidade por acidentes como AVC
e infarto, que caiu em 26,8% desde a
implantação do serviço, além de queda
de 21,5% na mortalidade por doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares. A
média de tempo total de atendimento
por paciente pelo aeromédico do
Paraná é de uma hora e 15 minutos,
custo por paciente de R$ 13 mil.O atendimento dessas vítimas só é possível graças à qualidade dos

equipamentos do helicóptero, onde existe uma UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), além do preparo da equipe disponibilizada para dar a assistência.
O grupo de profissionais conta com 14 médicos, quatro enfermeiros, dois
pilotos e dois mecânicos. Todos treinados para dar a assistência adequada aos
pacientes durante o voo. O helicóptero de Cascavel tem, por mês, 50 horas
para voar garantidas.

Equipamentos e profissionais

INVESTIMENTO
Só em Cascavel, o serviço tem
custo médio de R$ 550 mil por
mês. No Paraná, envolvendo o
avião exclusivo do Estado e os
quatro helicópteros, o investimento
é de R$ 3,1 milhões por mês,
conforme as horas executadas. Toda
a despesa é arcada pelo governo
do Estado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton Santos

recurso hospitalar; além de vítimas de
acidentes com politraumatismo que
não sobreviveriam ao transporte ter-
restre ou então ficariam com graves
sequelas”, explica o diretor-técnico do
Consamu, Rodrigo Nicácio.

SERVIÇO AEROMÉDICO garante integridade das vítimas e ajuda a reduzir sequelas
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Giro da
Violência

Crack e cocaína apreendidos
A Receita Federal de Cascavel
apreendeu 84,9 quilos de crack e 10,8
quilos de cocaína em Assis
Chateaubriand durante fiscalização de
rotina. A droga estava em uma
camionete F250 que tinha fundo falso
e ia para Goioerê. O motorista foi
preso em flagrante. Ele e os materiais
foram encaminhados para a Polícia
Federal em Cascavel.

Pai some com três crianças em Toledo
A Polícia Militar de Toledo registrou a ocorrência do sumiço de três crianças, de

cinco e dois anos e uma de nove meses de idade. A mãe mora em Toledo e

procurou a polícia na noite de domingo para denunciar o caso.

Segundo a PM, o casal se separou há pouco tempo e a mãe das crianças se

mudou com elas para Toledo. O pai ficou em Barueri (SP) e teria vindo visitar os
filhos no fim de semana. Só que ele levou os três embora e a mãe ficou

desesperada. O caso foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude e

Toledo e, de acordo com a Polícia Civil, só haverá uso da força policial se a

Justiça determinar a busca das crianças. “Não se trata de rapto, até porque não

houve decisão de quem ficaria com a guarda das crianças. Vamos aguardar a

decisão da Justiça a respeito”, disse o delegado-chefe da 20ª SDP (Subdivisão
Policial) de Toledo, Donizete Botelho.

Briga de família é
causa de homicídio

Uma briga de família seria o
motivo da morte de Jairo de Olivei-
ra, de 33 anos, ocorrida na noite
de domingo, no Loteamento Florais
do Paraná. Segundo a Delegacia de
Homicídios de Cascavel, a Polícia
Militar prendeu em flagrante três
pessoas que foram identificadas
como autoras do crime: Hugo Adal-
berto Dias, de 27 anos, e Lucas
Costa Dias, de 22 anos, que são
irmãos, e Cenira Aparecida Batis-
ta. Todos parentes da vítima.

Eles estariam em uma festa de

confraternização na mesma casa
durante quase o dia todo. À noite,
houve uma confusão generalizada,
quando aconteceu o homicídio.

Os três suspeitos contaram à
polícia que foram ameaçados por
Jairo e que o mataram para se de-
fender. A vítima foi morta a golpes
de facão e teve um corte no pesco-
ço. Segundo a Polícia Civil, os três
participaram do crime.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

 HOMEM foi morto em via pública no Loteamento Florais do Paraná

Seis anos depois
Será julgada hoje Marilene Fátima
Correa, acusada de mandar matar
Rivelino José Correa. Ela teria
oferecido R$ 2 mil para que um homem
e um adolescente cometessem o crime.
Rivelino foi morto no dia 6 de
outubro de 2012. Segundo a denúncia
da 16ª Promotoria Pública, ela teria
planejado o crime. A mulher responde
ao processo em liberdade e o
julgamento ocorre a partir das 13h, no
Fórum Estadual de Cascavel.

Quase uma tonelada
A 3ª Cia da PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) de Cascavel, em ação no
posto rodoviário de Assis
Chateaubriand, apreendeu ontem 990
quilos de maconha. Um caminhão foi
abordado na PR-486 e o condutor
apresentou nervosismo. Ele conseguiu
abandonar o caminhão e fugir. Os
policiais vistoriaram a câmara fria do
veículo e descobriram um fundo falso
com a droga. O material foi
encaminhado para a Polícia Civil de
Assis Chateaubriand.
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Os times adultos de handebol
de Cascavel tiveram um fim de se-
mana perfeito na 5ª e penúltima
etapa da Chave Ouro do Campeo-
nato Paranaense de Handebol,
em Saudade do Iguaçu. Tanto a
equipe feminina quanto a mas-
culina venceram seus dois com-
promissos e avançaram para a
semifinal do Estadual.

Líderes invictas, com 100% de
aproveitamento, as meninas do
FAG/O2 Saúde fizeram nova edição
da final passada com Maringá e
desta vez venceram por 40 a 27 –
na 2ª etapa haviam vencido por 31
a 29. O detalhe é que foram para o
jogo depois ter atuado pela Liga
Nacional e ter encarado a viagem
até Saudade do Iguaçu, tudo no
mesmo dia, no sábado.

No domingo, as cascavelenses
venceram o time de Campo Mou-
rão por 39 a 18 e confirmaram a
vaga na semifinal na liderança da
classificação, com 20 pontos.
Maringá avançou em segundo (16),
Campo Mourão (10) em terceiro e
Matelândia em quarto lugar (8).
Com isso, as semifinais serão
Cascavel x Matelândia e Maringá
x Campo Mourão, no dia 24 de
novembro, em Maringá.

Handebol na semi do Estadual

LIGA NACIONAL
O time feminino de handebol de Cascavel

se destacou no Paranaense em Saudade

do Iguaçu, mas antes conquistou uma

importante vitória na Liga Nacional: 30 a

24 sobre Blumenau, recém-campeão

catarinense e terceiro colocado na Liga

2017. Isso fez as cascavelenses chegarem

embaladas e empolgadas para enfrentar

Maringá. Foi a primeira vitória do

Cascavel na Liga 2018, depois de derrotas

para Maringá, São Bernardo e Pinheiros

fora de casa e Concórdia em casa. Sem

chances de avançar às oitavas de final, as

cascavelenses se despedirão do Zonal Sul-

Sudeste da Liga no dia 3 de novembro, no

Ginásio da Neva, contra o Vila Velha (ES).

 MASCULINO
No naipe masculino, o ACH/Lanalli/02 Saúde confirmou a boa

campanha em 2018 com uma revanche sobre Foz do Iguaçu e uma
vitória sobre Toledo. No sábado, pela última rodada da fase classifi-
catória, os cascavelenses venceram o time iguaçuense por um gol
de diferença (30 a 29) e, com isso, deram o troco no seu algoz das
quartas de final do ano passado. Desta forma, terminou a primeira
fase empatado com Londrina na liderança, com 16 pontos, mas em

desvantagem nos critérios de desempate. No compromisso de
domingo, pelas quartas de final desta edição do Estadual, o Casca-
vel venceu a equipe de Toledo por 35 a 15 e se garantiu entre os

quatro melhores após duas temporadas fora da semifinal. Agora, os
cascavelenses enfrentarão Maringá, no dia 24 de novembro. A outra

semi, no mesmo dia, será Londrina x Saudade do Iguaçu.
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 23 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer
2- Mauricio Griebeler e Thais Andressa Oliveira Santos
3- Liéberti Marcucci de Araújo e Jéssica Gonçalves
4- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza
5- Tarcio Elias dos Santos e Michelle Dalazen
6- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira
7- Douglas Krefta da Luz e Maria Julia Merces Antunes
8- Alexandre Ferreira Gumarães e Tatiana da Silva Rak
9- Willian Pinzl Vicentino e Dayane Carine Rak
10- José Vinicíus Garniel e Mariana Dubay de Almeida
11- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani de Oliveira Magalhães
12- Luan Fabiano Feltrin Silvestro Ramos e Carla Cristina Carnevalli
13- Douglas Moreira de Andrade e Jessica Simões
14- Daniel Estevão Goulart e Danielly dos Santos Souza
15- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
16- Erick Ferreira Gonçalves e Aline de Oliveira
17- Valtair Coelho e Flaviane Barbosa Teixeira
18- Gabriel Felipe Lima Delfino e Arlene Vanzella Ribeiro
19- Wesley Cechele e Andressa Gonçalves Lagner
20- Ricardo Cesar de Lima e Eliane do Santos

SÉRIE B

Coritiba 1x1 CSA

B. de Pelotas 1x2 Atlético-GO
CRB 2x0 Goiás

São Bento 0x0 Criciúma
Ponte Preta 2x1 Figueirense

Avaí 1x1 Oeste
Vila Nova 1x0 Juventude

Boa Esporte 2x1 Guarani
Fortaleza 1x0 Paysandu
S. Corrêa 1x2 Londrina

 HOJE
19h15 CSA x B. de Pelotas

   SEXTA-FEIRA
19h15 Londrina x Vila Nova
20h30 Juventude x S. Corrêa
20h30 Fortaleza x Ponte Preta
21h30 Goiás x Avaí

 SÁBADO
16h30 Guarani x Oeste
16h30 São Bento x CRB
16h30 Figueirense x Criciúma
16h30 Boa Esporte x Atlético-GO
18h30 Paysandu x Coritiba

32ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Fortaleza 60 32 18 6 8 45 28 17
2º Goiás 53 32 16 5 11 48 42 6
3º Avaí 52 32 14 10 8 43 28 15
4º CSA 51 32 14 9 9 41 33 8
5º Vila Nova 51 32 13 12 7 32 23 9
6º Atlético-GO 48 32 13 9 10 46 45 1
7º Londrina 47 32 13 8 11 36 34 2
8º Ponte Preta 46 32 12 10 10 35 28 7
9º Guarani 45 32 12 9 11 39 35 4
10º Coritiba 45 32 11 12 9 35 34 1
11º Oeste 42 32 9 15 8 31 32 -1
12º Figueirense 41 32 10 11 11 41 41 0
13º Criciúma 41 32 10 11 11 32 35 -3
14º São Bento 40 32 9 13 10 31 32 -1
15º B. de Pelotas 37 32 9 10 13 27 32 -5
16º CRB 35 32 8 11 13 24 32 -8
17º S. Corrêa 32 32 8 8 16 27 39 -12
18º Paysandu 32 32 7 11 14 30 42 -12
19º Juventude 32 32 6 14 12 25 36 -11
20º Boa Esporte 29 32 7 8 17 25 42 -17

33ª RODADA

Representando a Região Sul do País, a equipe
do Projeto Atleta do Futuro (Sesi/Cascavel/
Tuiuti/Assoeste) de ginástica rítmica de
Cascavel, comandada pela professora Margarete
Oliveira, destacou-se no 23º Torneio Nacional,
realizado em São Bernardo (SP), no fim de
semana. Na categoria pré-infantil, Stefhany
Popoatzki foi campeã individual geral e no
aparelho mãos livres, e vice na bola, enquanto
Julia Lara foi vice-campeã individual geral,
campeã na bola e terceira colocada no mãos livres.
Na categoria infantil, Luana Gonçalves foi campeã
individual geral e vice no mãos livres e na bola,
enquanto Rafaela Stumpf foi campeã no mãos livres
e quarta colocada no geral. Na categoria juvenil,
Mariana Batista (foto) foi campeã individual geral
e no aparelho maças, e vice na bola.

FUTSAL
O Cascavel Futsal não conseguiu superar

o atual campeão da Liga Nacional, o

Joinville, domingo, e foi derrotado por 3 a

0 em Santa Catarina, no jogo de volta das

oitavas de final da competição. No jogo

de ida, no Paraná, as equipes empataram

por 5 a 5. Com o resultado, o JEC pega

agora o Sorocaba nas quartas de final.

Em outro jogo das oitavas, o Marechal

eliminou o Blumenau e ontem conheceu o

adversário, que saiu de Jaraguá x Minas.

O Pato Branco, que despachou o Marreco,

também conheceu ontem o rival das

quartas de final: o vencedor de Corinthians

x Foz Cataratas. De volta aos treinos, o

Cascavel Futsal só pensa agora no

clássico com o Marechal, na sexta-feira, às

20h30, pela última rodada da Série Ouro

do Paranaense, na casa do adversário.

DIVULGAÇÃO



“Vamos ser avassaladores em nosso campo e com
nossa torcida. Essa vai ser a ideia. Será difícil, mas

sabemos que temos qualidade técnica nos jogadores
e bom controle da boa. O Grêmio é o último campeão,
mas tenho muita fé na equipe para termos um bom

resultado para depois ir disputar no Brasil”“

“
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SÉRIE A

América-MG 1x1 Grêmio

Botafogo 0x1 Bahia
São Paulo 0x0 Atlético-PR

Sport 2x1 Vasco
Vitória 2x2 Corinthians

Fluminense 1x0 Atlético-MG
Palmeiras 2x1 Ceará

Cruzeiro 3x0 Chapecoense
Paraná 0x4 Flamengo

  ONTEM
Internacional x Santos

SEXTA-FEIRA
19h30 Vitória x São Paulo
21h30 Vasco x Internacional

SÁBADO
16h30 Santos x Fluminense
16h30 Grêmio x Sport
19h Chapecoense x América-MG
19h Flamengo x Palmeiras
19h Corinthians x Bahia
21h Cruzeiro x Paraná
21h Atlético-PR x Botafogo

SEGUNDA-FEIRA
20h Ceará x Atlético-MG

30ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Palmeiras 62 30 18 8 4 47 19 28
2º Flamengo 58 30 17 7 6 48 22 26
3º Internacional 56 29 16 8 5 39 20 19
4º São Paulo 53 30 14 11 5 40 27 13
5º Grêmio 52 30 14 10 6 38 19 19
6º Atlético-MG 46 30 13 7 10 47 35 12
7º Santos 42 29 11 9 9 33 26 7
8º Atlético-PR 40 30 11 7 12 41 29 12
9º Fluminense 40 30 11 7 12 31 35 -4
10º Cruzeiro 40 29 10 10 9 25 25 0
11º Bahia 37 30 9 10 11 31 34 -3
12º Corinthians 36 30 9 9 12 30 29 1
13º Botafogo 35 30 8 11 11 29 40 -11
14º Vasco 34 30 8 10 12 35 42 -7
15º América-MG 34 30 8 10 12 26 35 -9
16º Vitória 33 30 9 6 15 30 51 -21
17º Ceará 31 29 7 10 12 23 31 -8
18º Chapecoense 31 30 7 10 13 29 45 -16
19º Sport 30 30 8 6 16 27 50 -23
20º Paraná 17 30 3 8 19 12 47 -35

31ª RODADA

Essa semana ocorre a terceira rodada da Liga dos Campeões 2018/2019 e um
duelo em especial nesta terça-feira terá dois possíveis vilões da “Lei do ex”. A
partida do Grupo H entre Manchester United e Juventus, às 16h (de Brasília),
trava o reencontro de Cristiano Ronaldo com o clube inglês e de Pogba com a
Velha Senhora. O português já foi carrasco contra seu ex-time, mas para o meia
francês rever a Juve será inédito.

EFE

O atual campeão Grêmio visita o
River Plate nesta terça-feira, às 21h45
(de Brasília), pelo jogo de ida da semi-
final da Libertadores, no Estádio Mo-
numental, na Argentina.

O Tricolor Gaúcho não poderá con-
tar Everton, um dos principais joga-
dores da equipe na temporada. Em
contrapartida, Luan, que era preocu-
pação por conta de uma fascite plan-
tar, foi relacionado pelo técnico Rena-
to Portaluppi e viajou com a equipe
para Buenos Aires depois de treinar
com o grupo no domingo.

Por causa do jogo de hoje, o Grê-
mio atuou com o time recheado de

LIBERTADORES

21h45 River Plate x Grêmio

     SÉRIE B

19h15 CSA x B. de Pelotas

SUL-AMERICANA

21h45 Ind. Santa Fé x Dep. Cali

LIGA DOS CAMPEÕES

13h55 AEK x B. de Munique

13h55 Young Boys x Valencia

16h Ajax x Benfica

16h S. Donetsk x Man. City

16h Hoffenheim x Lyon

16h Real Madrid x Viktoria Plzen

16h Roma x CSKA Moscou

16h Man. United x Juventus

JOGAM HOJE

River x Grêmio
reservas contra o América-MG, no sá-
bado, e empatou por 1 a 1 fora de
casa, pelo Brasileirão. Agora, o Imor-
tal busca um bom resultado fora de
casa, diante de cerca de 60 mil ar-
gentinos e apoiado apenas por 4 mil
gremistas no estádio.

O River está crescendo na
competição, mas viu sua sequên-
cia de 32 jogos invicto ser derru-
bada no fim de semana contra o
Colón. Para a partida de hoje, en-
tretanto, o técnico Marcelo Gallar-
do terá o retorno de Gonzalo Mar-
tínez e do goleiro Franco Armani,
recuperados de lesão.

 (Marcelo Gallardo, técnico do River Plate)
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