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A histórica polêmica sobre a falta de leitos hospitalares em Cascavel tem um ingrediente
interessante: uma de cada três autorizações para internamento, as chamadas AIHs, não é

usada. E não é porque não tem demanda, é porque não tem espaço, que acaba sendo
usado por pacientes de outras cidades que vêm a Cascavel atrás do atendimento médico.
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Leitos: Um terço das
AIHs “sobra” todo mês

Novena de Finados
Tem início hoje a novena de Finados nos cemitérios de Cascavel, que

segue durante nove dias, em dois horários. Confira a programação.
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 SECOM

Fim do
mistério!
Começaram a ser entregues os

novos ônibus do transporte

público, já com o novo layout, que

atende ao slogan “Cascavel,

Capital da Produção”.  Pág. 4

Equipes de Cascavel
dividirão grupo no

Paranaense de 2019
 Pág. 16
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Ao leitor
“Não existe perdão à

corrupção sem que paguem
pelo que fizeram, garantido o
amplo direito de defesa, sem

que haja perseguição
política, com base em

provas.”RISCOS FAZEM PARTE DA EVOLUÇÃO
Num mundo globalizado como o que vivemos, onde as infor-

mações surgem a cada instante e é possível realizar comparti-
lhamentos de conteúdos e ideias, inovações sobre os mais diver-
sos temas e áreas de trabalho podem surgir com muita facilida-
de. Tendo isso em vista, empresas que querem crescer, a médio
e longo prazo, devem estar dispostas a tomar partidos e arriscar
determinadas estratégias.

O autor Augusto Cury tem uma frase que eu gosto muito:
“Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para
executar seus sonhos”.

Entendo que seja difícil mensurar até onde os riscos valem a
pena, mas, com o objetivo de inovar, devemos entender que
alguns erros fazem parte do caminho. Essa movimentação vi-
sando ao crescimento é essencial para alavancar sua empresa e
seu negócio.

Para se ter uma ideia de como o mundo profissional ruma
para uma mudança, a pesquisa Futuro do Trabalho, feita pelo
Fórum Econômico Mundial, demonstrou que 65% das crianças
que estão entrando no ensino fundamental hoje frequentarão cur-
sos universitários que ainda não existem e 25% delas trabalha-
rão em algo que ainda é totalmente desconhecido. E as mudan-
ças só acontecem porque o mundo está se reinventando e procu-
rando novas perspectivas.

Eu mesmo, nessa minha jornada incansável pela busca do
conhecimento, corro riscos diariamente. Há alguns anos, por
oportunidades, tive que tomar uma decisão corajosa, de deixar
de viver no meu país de nascimento e me “aventurar” em um
novo país com uma nova cultura. Hoje, depois de alguns anos,
podemos ver que o saldo foi muito positivo. Mas para que isso
fosse possível, foi necessário dar o primeiro passo no escuro.

Quanto maior o risco, maiores as chances de você perpetuar
a sua empresa. Os que mais arriscam, são os que mais mergu-
lham num oceano infinito de possibilidades.
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DIVULGAÇÃO

Questionado se não se sentia
constrangido com os

escândalos de corrupção, o
presidenciável Fernando

Haddad (PT) disse que são
os corruptos que devem se
sentir constrangidos e que
“há provas em relação a
pessoas, não a partidos.”

Alexandre Slivnik é escritor, vice-presidente da ABTD
(Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento) e

diretor-geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvol-
vimento
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“Prefeito, retire o projeto!”
Após conversas de bastidores de “toma lá da cá”, a discussão

sobre o projeto do Atacado Liderança ficou conturbada.
Embora possa voltar segunda-feira à discussão, a expectativa
é de que antes disso o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) retire
a proposta da pauta. Ele prometeu uma coletiva de imprensa

ao retornar de Curitiba. O vereador Serginho Ribeiro (PPL)
comentou a situação na tribuna ontem: “Quando falam que
esta Câmara tem interesses sórdidos, isso me entristece

muito. Jamais teria subterfúgios financeiros, levo o Legislativo
a sério”, disse Ribeiro, que antes havia pedido que o prefeito
“segurasse o projeto e que ele não passasse pela Câmara”.

Denúncia ao TCE
Sem conseguir as respostas
aos questionamentos feitos
à Secretaria de Finanças, o
vereador Fernando Hallberg
(PPL) oficializou ontem
denúncia ao TCE (Tribunal de
Contas de Estado).

De bike
A bicicleta é meio de
transporte do vereador
Pedro Sampaio (PSDB) que
ressaltou a imprudência no
trânsito cascavelense. O
parlamentar também
lembrou de requerimento
feito para adequações na
sinalização e reforma da
Avenida Piquiri - onde um
ciclista morreu atropelado
no fim de semana. Em
janeiro a prefeitura havia
informado o gabinete de um
estudo para a revitalização.
Sampaio lembrou que neste
ano foram 352 acidentes
envolvendo bicicletas e a
Cettrans não desenvolveu
uma campanha sequer
com esse foco.

Saudosista
Na última sessão antes do
segundo turno das eleições,
Paulo Porto (PCdoB) usou a
tribuna para defender o PT.
Celso Dal Molin (PSC)
defendeu o candidato do PSL.
Mauro Seibert (PP) rebateu
sobre a decadência política
nacional, ao lembrar de
Enéas Carneiro e Leonel
Brizola: “Uma pena a
situação a que nosso país
chegou. Se correr o bicho
pega, se ficar o bicho come!”

Veto derrubado
Os vereadores derrubaram o
veto total do Executivo sobre
projeto que institui
publicidade às obras públicas
de Cascavel. Em mensagem, o
prefeito Paranhos justifica
que a atribuição
não é do Poder Legislativo e
que “a confecção de
placas indicativas dos
contratos cria despesa
não prevista, o que
poderia impactar no
orçamento anual”.

MULTIMÍDIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Serginho Ribeiro (PPL) ressaltou a necessidade
de aprovação do projeto em tramitação que impede a
inauguração de obras inacabadas.

Com produções audiovisuais, o vereador Sebastião Madril
(PMB) trouxe à tona homenagens, cobranças e críticas.
Primeiro honraria ao policial que impediu um suicídio no
Bairro Cascavel Velho. Por segundo, vídeo da obra que
embasou o projeto que institui publicidade. E para fechar a
sessão, vídeo sobre o destino de ricos e pobres: o cemitério.

Um terço das AIHs
sobra em Cascavel

Com uma população su-
perior aos 310 mil habitan-
tes, o Município de Casca-
vel recebe mensalmente o
equivalente a 1.800 AIHs (Au-
torizações de Internação Hos-
pitalar). Parece pouco? E é.
Mas o que chama a atenção
é que quase um terço delas
não é usado justamente por
falta de leitos. “Dos 3.300
pacientes que ficam interna-
dos no Município todos os
meses, só 1.300 são cas-
cavelenses. Por isso, das
1.800 AIHs a que temos di-
reito, só conseguimos usar
1.300 porque falta espaço
físico. Não é que faltem lei-
tos para os cascavelenses,
o que faltam são hospitais na

região, o que faz com que pa-
cientes de outras cidades ve-
nham a Cascavel e ocupem
esses leitos, enquanto nos-
sos pacientes ficam nas
UPAs (Unidades de Pronto-
Atendimento) porque não tem
como interná-los. Assim, as
nossas 500 AIHs são redis-
tribuídas pelo Estado a outros
municípios”, explica o secre-
tário de Saúde de Cascavel,
Rubens Griep.

Além disso, o secretário
diz que o número disponível
deveria ser de pelo menos 2
mil AIHs por mês, já que o
cálculo é baseado na popu-
lação de 2010.

ESPERA NAS UPAS
O reflexo dessa situação é visto no número de pessoas que
aguardam nas UPAs durante dias por leitos hospitalares.
No relatório dos pacientes divulgado pela prefeitura ontem,
na UPA Brasília havia 15 pacientes clicados à espera de
internamento e nove deles aguardavam já por dias. O caso
mais grave é de uma mulher de 50 anos, que aguarda
transferência há 23 dias.
Já na UPA Veneza ontem havia 14 pacientes à espera de
internamento, dentre eles um senhor de 80 anos que já
aguardava há sete dias. Na UPA Tancredo são sete pessoas
na fila, inclusive uma senhora de 89 anos. A demora é
justamente devido à falta de leitos hospitalares.

GESTÃO PLENA
O secretário Rubens Griep acredita que a implantação da
Gestão Plena - quando o Município assume a gestão de toda
a saúde pública, inclusive internamentos, hoje nas mãos do
Estado -, que dará ao Município mais autonomia, possa
aliviar a situação. “Com a gestão dos recursos, teríamos
possibilidade de controlar a regulação regional no Município
e com isso fazer a utilização dessas AIHs de forma a atender
melhor a população de Cascavel”, argumenta.
A visita técnica a Foz do Iguaçu do grupo formado por
integrantes da secretaria, conselho de saúde e comissão de
saúde da Câmara, que aconteceria hoje, foi transferida para
a próxima quarta-feira (31). A ideia é ver na prática como
a gestão funciona em diversas cidades do Estado.

 Reportagem: Cláudia Neis
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 Fim do mistério! Os novos
ônibus do transporte público de
Cascavel começam a dar as ca-
ras. O Hoje News conseguiu em
primeira mão imagens dos veícu-
los - e seu novo layout - que vão
operar nos corredores das Ave-
nidas Brasil, Barão do Rio Bran-
co e Tancredo Neves.

Os veículos com duas portas
do lado esquerdo e uma do lado
direito têm pintura temática:
“Cascavel, Capital da Produção”
é o slogan, e traz motivos do cam-
po, dentro da tendência já apre-
sentada nos novos caminhões da
Secretaria de Obras.

Segundo o presidente da Cet-
trans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito), Alsir Pe-
lissaro, serão 41 veículos novos
de três modelos: 23 com duas
portas do lado esquerdo e uma
do direito; sete com três portas à
esquerda e duas à direita, e 11
com três portas do lado direito
para atender os bairros.

Os coletivos com portas do lado
esquerdo têm 13,2 metros de ex-
tensão e os demais, 12 metros.

Os novos ônibus
chegaram

Eles foram fabricados em Cascavel.
“Esses ônibus começam a circular
no máximo no começo de dezem-
bro. Quero todos em operação, in-
tegrando o novo modal de transpor-
te da cidade”, declara Pelissaro.

 Reportagem: Silvio Matos

Os ônibus serão usados no modal de transporte resultado do PDI (Plano de

Desenvolvimento Integrado). O sistema consiste em corredores exclusivos

para o sistema nos principais eixos da cidade e, como as estações das

Avenidas Tancredo Neves, Barão do Rio Branco e Brasil estão à esquerda da

pista, houve a necessidade de adquirir os ônibus adaptados a essa

necessidade. Quatro terminais foram construídos e dois já estão em
operação: o Nordeste e o novo Leste. O Sudoeste e a nova estrutura do

Oeste vão começar a funcionar em dezembro.  A prefeitura batizou o

sistema de THQ (Transporte Humanizado com Qualidade).

Por que porta à esquerda

VEÍCULOS chegam com novo layout: “Cascavel, Capital da Produção”

Novos ônibus têm

portas dos dois lados

Os novos ônibus
chegaram
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Cascavel é um dos municípios
paranaenses que mais emprega-
ram em setembro, segundo o Ca-
ged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados) divulgado
nesta semana. No mês, foram
abertos 554 postos de trabalho
com carteira assinada.

Pela primeira vez no ano, o co-
mércio contratou mais que o setor
de serviços. Foram 197 contra
191, respectivamente.

As vagas temporárias e efeti-
vas para o comércio varejista,
também pensando nas vendas
de fim de ano, estão entre as jus-
tificativas, avalia o Sindilojas

Contratações crescem
1.100% em Cascavel

(Sindicato dos Lojistas e do Co-
mercio Varejista de Cascavel e
Região Oeste do Paraná).

O avanço das contratações em
Cascavel no mês passado represen-
ta acréscimo de incríveis 1.159%
se comparado a setembro de
2017, quando o saldo ficou em 44
novas vagas, considerando as efe-
tivações e os desligamentos.

Enquanto a maior parte dos se-
tores avaliados em setembro de
2017 havia demitido mais do que
contratado, desta vez o cenário se
inverte. Nenhum dos segmentos
teve mais demissões do que con-
tratações no mês passado.  Reportagem: Juliet Manfrin

Acumulado
No acumulado de janeiro a setembro

deste ano, Cascavel registra a
abertura de 2.876 postos de trabalho

com carteira assinada, das quais
2.074 são do setor de serviços,
seguido pela indústria (903).

Em contrapartida, administração
pública e agropecuária registram

saldo negativo de 258 e 184,
respectivamente.

O desempenho anual é superior em
86% do observado no mesmo período
de 2017, quando o acumulado era de

1.456 novas efetivações.

Etanol
O etanol está custando em média 7% a mais nos postos de combustíveis em

Cascavel, conforme análise mensal. No dia 5 de setembro, o litro desse
combustível era vendido a R$ 2,95 e no início desta semana a placa indicava o

valor de R$ 3,15, mas em outro posto chegou a R$ 3,18.
Já com relação à gasolina o aumento médio foi de R$ 0,10 em um mês,

passando de R$ 4,65 para R$ 4,75.

A Petrobras registrou ontem o menor
preço da gasolina nas refinarias desde
21 de agosto. O litro sem tributos era
de R$ 1,98, resultado de 8,31% de
redução em um mês. Por aqui, a
realidade é outra. O litro está 1% mais
caro em relação a setembro,
conforme pesquisa da ANP (Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis). Em um ano, a alta é
de 16%: o litro passou de R$ 4,08 para
R$ 4,74. O vice-presidente do
Sindicombustíveis-PR, Roberto
Pellizzetti, lembra que os postos não
são os “vilões”. “As usinas têm
trabalhado com preço de
oportunidade e que, somado a outros
fatores como variação do dólar e do
preço do barril do petróleo, a gasolina
fica mais cara”. Ele cita ainda a
composição de 27% de álcool anidro
na gasolina, o qual também subiu nas
usinas. Pellizzetti diz que a venda hoje
de gasolina é de 15% a 20% menor
que o volume vendido ano passado,
justamente por causa do preço.

Queda da gasolina não chega às bombas

EM CASCAVEL, litro da gasolina acumula R$ 0,70 de alta em um ano

 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Fábio Donegá

Contratações crescem
1.100% em Cascavel
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E questão de saúde e de cuida-
do com o meio ambiente e o pró-
prio veículo orientar que o frentista
abasteça o tanque do automóvel
apenas até o travamento automáti-
co da bomba. O tema é tão sério,
que existe até mesmo legislação
que proíbe o abastecimento após
o travamento da bomba, como a Lei
Municipal 6.391, de 4 de setembro
de 2014, que prevê inclusive mul-
ta em caso de descumprimento, e
a Lei Estadual 18.619, de 13 de
novembro de 2015. Isso tudo para
evitar a contaminação pelo benze-
no, uma substância tóxica existen-
te na gasolina, que se manifesta
quando o limite da bomba não é
respeitado, podendo causar proble-

De olho na bomba:
“Respeite o Limite”

mas de saúde e danos ao veículo.
Para orientar frentistas e con-

dutores sobre a lei e as precau-
ções que o benzeno requer, a Se-
cretaria de Saúde, por meio da Vi-
sat (Vigilância em Saúde do Tra-
balhador), lança a campanha
“Respeite o Limite. Abasteça o
tanque só até o automático”.

A ideia é orientar a população
que abastecer além do travamento
automático da bomba pode preju-
dicar a saúde do frentista e do con-
sumidor devido à inalação de vapo-
res, além de contaminar o meio
ambiente com possíveis derrama-
mentos e danos ao veículo, como
falhas no motor e queima da bom-
ba de combustível.

A campanha
A campanha “Respeite o Limite. Abasteça o tanque só até o automático” é

alusiva ao Dia Nacional de Luta contra a Exposição ao Benzeno, lembrado dia

5 de outubro desde 2012 por ocasião da reunião plenária da CNPB (Comissão
Nacional Permanente do Benzeno), nacionalmente dedicada a homenagear e

a lembrar as vítimas da exposição pelo benzeno e alertar para evitar que

novas pessoas sejam vitimadas.

A exposição ao benzeno pode causar
complicações de saúde como o chamado
benzenismo, que, dependendo do grau de
exposição, pode ser agudo - apresentando
sinais e sintomas neurológicos -, ou crônico,
que ocorre na presença de baixas
concentrações de benzeno por um grande
período laboral, com sinais e sintomas clínicos
diversos, principalmente no sistema
hematopoiético (formação do sangue),
podendo causar doenças tais como anemia e
leucemia. A inalação do benzeno por longos
períodos é extremamente prejudicial à saúde.

Perigo

DE HOJE ATÉ DIA 31
Em Cascavel, a Vigilância em Saúde
do Trabalhador visitará os postos
de combustíveis para orientar
frentistas e motoristas com a
distribuição de material informativo.
A campanha começou ontem (23)
e segue até 31 de outubro.
Além de fazer orientação nos
postos de combustíveis para
frentistas e motoristas com
distribuição de material, haverá
entrega de materiais em unidades de
saúde, no Paço Municipal, em
autoescolas para futuros condutores
e em empresas. Também será
veiculado um spot nas rádios,
igualmente educativo.

O QUE É?
Segundo o gerente da Visat,
Wagner Gehlen, o benzeno é um
líquido volátil, inflamável,
transparente, incolor e altamente
tóxico. Possui um odor
característico. É uma substância
considerada cancerígena pela
Organização Mundial de Saúde.
Além da gasolina, o benzeno é
encontrado na indústria do couro,
em adesivos, colas, tintas, em
produtos derivados de petróleo, na
metalurgia, siderurgia e na
fabricação de veículos automotores.
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 Começa nesta quar ta-feira
(24) a tradicional Novena de Fina-
dos no Cemitério Central de Cas-
cavel. Durante nove dias, em dois
horários, missas serão realizadas
para homenagear entes queridos
pela passagem da data dedicada
aos falecidos, que é 2 de novem-
bro. Pela manhã, a celebração tem
início diariamente às 6h30 e, no
fim do dia, às 19h.

Desde o fim de semana funcio-
nários da Acesc (Administração

 Além das melhorias, a Acesc organizou a comercialização de
produtos nos cemitérios no feriado de Finados, como ocorre

anualmente, para evitar abusos de preços. Ontem também come-
çou a montagem das barracas para a venda dos produtos próprios
para a data, como flores, velas, coroas, guloseimas, entre outros.

Para evitar exploração comercial, a Acesc fiscaliza os preços
praticados pelos comerciantes. “Fazemos uma pesquisa de

mercado para que os produtos vendidos nas proximidades dos
cemitérios não tenham preços abusivos”, detalha o superinten-

dente Beto Guilherme.

Programação da
Novena de Finados

Início: Quarta-feira - dia 24 de outubro
Término: Quinta-feira - dia 1º de novembro
Horários: Todos os dias, às 6h30 e às 19h

DIA 24
 6h30 - Celebração: Padre Gilmar - Paróquia Nossa

             Senhora de Caravaggio

 19h - Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

DIA 25
 6h30 - Celebração: Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

DIA 26
 6h30 - Celebração: Dom Mauro
 19h - Catedral

DIA 27
 6h30 - Celebração: Dom Mauro

 19h - Paróquia São Paulo

DIA 28
 6h30 - Celebração: Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

DIA 29
 6h30 - Celebração: Dom mauro
 19h - Paróquia São João Batista

DIA 30
 6h30 - Celebração: Dom Mauro

 19h - Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

DIA 31
 6h30 - Celebração: Dom Mauro
 19h - Paróquia Santo Antônio;

DIA 1º
 6h30 - Celebração: Dom Mauro

 19h - Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

Programação de Missas
para o Dia de Finados

CEMITÉRIO CENTRAL - DIA 2 DE NOVEMBRO
 7h30 - Missa celebração Dom Mauro

 9h - Missa Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

 17h - Missa Paróquia São Paulo

 19h - Missa Celebração Dom Mauro

CEMITÉRIO SÃO LUIZ (PARQUE SÃO
CRISTÓVÃO) - DIA 2 DE NOVEMBRO

 9h - Missa Paróquia São Cristóvão

 17h - Missa Paróquia São Cristóvão

CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE (BAIRRO
GUARUJÁ) - DIA 2 DE NOVEMBRO

 9h - Missa Paróquia São Francisco de Assis

CEMITÉRIO CRISTO REDENTOR (BAIRRO
GUARUJÁ) - DIA 2 DE NOVEMBRO

 16h - Missa Paróquia São Francisco de Assis

Novena de Finados
começa nesta quarta

dos Cemitérios e Serviços Funerá-
rios de Cascavel) trabalham para
deixar tudo pronto para as celebra-
ções. Ontem (23) o local das ten-
das recebeu pintura para a colo-
cação de cadeiras. O corredor prin-
cipal do Cemitério Central também
já ganhou pintura nova, deixando
o ambiente mais acolhedor. Os
demais cemitérios também pas-
sam por revitalização.

Até 1º de novembro é possível
fazer a limpeza dos túmulos.

Barracas comerciais

CADEIRAS também já foram

colocadas para as celebrações religiosas

 SECOM
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O secretário de Cultura e Espor-
tes, Ricardo Bulgarelli, e o arcebis-
po de Cascavel, dom Mauro Apare-
cido dos Santos, vão atender a um
antigo anseio da comunidade do
Distrito de São João do Oeste.

Os pioneiros solicitaram para
que seja devolvido à Capela Nossa
Senhora de Fátima o altar constru-
ído em Videira (SC) em 1961 e tra-
zido para Cascavel para ser insta-
lado na Igreja que estava sendo
construída. O altar foi trazido para
a região do Lago Municipal com o
prédio de madeira, em 1987.

“Vamos fazer os encaminhamen-
tos respeitando os ritos jurídicos para
que essa devolução seja oficial e le-
gal. Vamos resgatar a história e vai
ser muito gratificante ver a alegria das

Prefeitura devolverá
altar e peças sacras

pessoas que ajudaram na construção,
em ter o altar novamente instalado na
Capela”, disse Bulgarelli.

A peça foi entregue ao colegiado
de Arquitetura e Urbanismo da FAG
(Centro Universitário Assis Gurgacz)
em 2006 para restauração. Até mea-
dos de dezembro o trabalho deve ser
concluído e o altar entregue para os
moradores de São João do Oeste.

 CRUCIFIXO E CASTIÇAIS
Além do altar da Capela Nossa Senhora de Fátima, o prefeito Leonaldo

Paranhos autorizou a devolução de outras quatro importantes peças que
fazem parte da história da Capela: três castiçais e um crucifixo. As peças

estão expostas no museu histórico de Cascavel.
“Estou muito feliz, porque viemos solicitar a devolução do altar que seria

restaurado e levado para o museu e vamos ter de volta peças sacras que são
importantes para os pioneiros e que fazem parte do altar. Eles nem fazem ideia

de que essas peças vão voltar para a Capela”, disse o arcebispo de Cascavel.

 O projeto “Geração de Energia Solar
para Promover Sorrisos”, da Apofilab
(Associação de Portadores de Fissura
Lábio Palatal de Cascavel), em
parceria com Itaipu Binacional, vem
como forma alternativa de custear a
despesa de aquisição e instalação do
gerador solar de energia
fotovoltaico, além de atender a
demanda da entidade pelos próximos
25 anos com o uso responsável dos
recursos naturais, minimizando
impactos ambientais.
Hoje as despesas com a conta de
energia solar giram em torno de R$
800 por mês, o que pesa
especialmente porque a entidade
não tem receita fixa por se tratar de
entidade sem fins lucrativos.
Por meio de projetos para
captação de recursos, a diretoria
tem adquirido aparelhos de ar-
condicionado para instalação nas

PEÇAS estão expostas no museu histórico

 SECOM

Energia que promove sorrisos

salas. Já são seis e outros quatro
estão em fase de instalação.
A meta para este ano é conseguir
mais oito, o que impactará no
aumento da conta de luz.
Assim, veio a ideia: por que não cobrir o

Playground, que fica no pátio externo
da entidade, num espaço que recebe
luz solar em abundância? Além de
garantir maior conforto aos alunos, o
projeto garante sustentabilidade
para a entidade.

 DIVULGAÇÃO

PROJETO prevê custeio da aquisição do gerador de energia solar fotovoltaico
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

 Mostra Nativista
Durante o mês de

novembro, o Sistema Fiep
Paraná promove a Mostra
Nativista que circulará por

cinco cidades do interior do
Estado em caráter de resgate

cultural com diversos
espetáculos.

oOo

O evento abre espaço para
trovadores, gaiteiros,

coreografias de invernadas,
cantores, músicos,

bailarinos e compositores
de música regional.

Em Cascavel, o evento será
realizado dia 5 de

novembro, às 20h, no CTG
Estância Colorada, anexo ao
Parque de Exposição Celso

Garcia Cid.
A entrada é franca.

 Mais dados podem ser
obtidos pelo site:

www.sesipr.com.br/cultura.

Música  I
Neste sábado ocorre a

2a Mostra de Música Gospel.
O evento será realizado no
Calçadão da Avenida Brasil,

a partir das 19h.
Mais informações pelos

telefones (45) 3902-1865
e 9 9809-4686.

Música II
No domingo, o Clube

Comercial promove a 28a

Mostra de Violão Popular.
O repertório promete agradar

todos os gostos! Será às
20h30, com entrada franca.

CRISTIANE APARECIDA

BENEDITO, aniversariante
de hoje! Felicidades!

Anna Letícia da Rosa,
debutante da semana.

Pequenos artistas
Até 26 de outubro, ocorre

a Mostra de Arte dos alunos
da rede municipal de ensino

de Cascavel. A exposição
pode ser conferida no hall
de entrada da prefeitura.

Relógio
Dia 4 de novembro

começa o Horário de Verão.
Os relógios devem ser

adiantados em uma hora.

VOCÊ QUER RECEBER O

LIGUE
3321-1000
E SAIBA COMO

TODOS OS DIAS?

Paulo Sérgio Molla,
Paulo Roberto de Souza,
Maria Aparecida Moreira,

Felipe Gotardo Maia,
Tomaz Coico de Mello e
Mariana Becci Medeiros.

Aprendi através da
experiência amarga a

suprema lição: controlar
minha ira e torná-la como o
calor que é convertido em

energia. Nossa ira
controlada pode ser

convertida numa força capaz
de mover o mundo.

Mahatma Gandhi

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Halooween
O Tuiuti Esporte Clube

promove nesta sexta-feira
a festa de Halooween.

Os ingressos estão à
venda no clube.

Mais informações pelo
telefone (45)
3322-2525.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

GLOBO  �   SEGUNDO SOL

 � SBT

 � RECORD

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Gabriela fica perplexa com a revela-

ção de Álvaro. Dandara não gosta da
aproximação entre Marcelo e Leonor.
Álvaro se impressiona com os poemas
de Úrsula. Verena descobre por que
Álvaro terminou o namoro com ela. Ka-
vaco se preocupa com Amanda. San-
tiago e Michael discutem sua relação.
Gabriela comenta o problema de Ál-
varo com Brigitte.

ESPELHO DA VIDA
Ana, Flávio e Américo discutem por

conta de Cris, e Josi presencia a briga.
Ana e Flávio repreendem Alain por man-
ter segredo sobre Américo estar em
Rosa Branca. Cris chama Américo de
pai, e Flávio se revolta. Cris conversa

com Flávio e Ana, que decidem apoiar
a filha. Cris confessa a Alain que voltou
à casa de Julia, e afirma ao noivo que
não quer se sentir pressionada por ele.
Pat finge desprezo pelo suposto namo-
ro de Hugo e Gabi. Isabel encontra a
foto de Felipe com Priscila e confronta
Margot. Américo declara seu amor por
Ana, e Gentil sente ciúmes. Solange e
Carmo implicam uma com a outra. Cris
e Alain se emocionam com o início das
gravações do filme.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca avisa a Emílio que o colo-

cará na cadeia por roubo e má-fé. Ma-
rocas aceita a proposta de Carmen para
levar a Miudeza de volta à Samvita.
Emílio entrega a Elza o documento que
Carmen assinou sem ler, para ser copi-
ado e incluído na apresentação ao Con-
selho. Bento revela a Helen que nunca

 Laureta enfrenta Remy. Groa, Ícaro e Manu visitam Luzia.  Laureta revela a
Remy que é sua irmã. Katiandrea vê Remy saindo da casa de Laureta. Du Love
recebe um recado do advogado de Galdino. Severo incentiva os bandidos a se
embriagarem. A família Athayde faz declarações entre si e todos se comovem.

Rosa aceita a proposta de Beto. Ionan convida Maura para morar com ele.
Rosa volta para a casa de Laureta.

namorou. Teófilo desiste do casamen-
to com Coronela, ao vê-la tentando bei-
jar Dom Sabino. Florêncio invade a casa
de Emílio e imobiliza Mariacarla. O Con-
selho aprova a volta de Samuca como
presidente e exige o afastamento de
Carmen por desfalque à empresa.

MINHA VIDA
Mehmet chega para o jantar. Ylias

aparece bêbado e diz que mentiram
para Mehmet. Nuran abre a porta de
sua casa e quem aparece é Hulya.
Ela causa um desconforto no jantar
entre Mehmet, Efsun e sua família
mostram um teste de DNA. Efsun diz
a Mehmet que não quer o seu dinhei-
ro. Mehmet pede para Efsun ir morar
na casa dele e a moça aceita.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Sérgio e Joana temem perder o

emprego. Fernanda toma café da
manhã.com Durval e as filhas. Poliana
vai à casa de Lorena conhecer Fernan-
da. Marcelo quer levar João para a casa
de Branca, mas João prefere ir para a
casa de Luísa. Débora avisa João para
ele não falar mais em Luísa. Branca fica
feliz com o resultado da foto de João no
site do comitê, mas João não quer tra-
balhar de graça. Benício Gael e Mário
pensam como vão fazer para cumprir
com as tarefas que o Sr. Pendleton pe-
diu no e-mail.

JESUS
Enquanto Jesus dorme no barco, Pe-

dro anuncia a chegada de uma fortetem-
pestade. Em uma caverna na Galileia, o
Endemoniado Gerasano sedebate, preso
a correntes. Os apóstolos de Jesus se pre-
ocupam com a forte tempestade, enquan-
to Ele dorme tranquilo. Uma grande onda
bate em um dos barcos e Tiago Menor é
arremessado ao mar. Sara e Gabriela fi-
cam preocupadas com a tormenta. Pedro
e João não conseguem resgatar Tiago
Menor. Jesus permanece dormindo no in-
terior de uma das embarcações.

 � BAND

Karola

devolve a

Valentim

todo

o seu

dinheiro

Karola

devolve a

Valentim

todo

o seu

dinheiro
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

O momento é desafiador nos relacio-
namentos, mas hoje há melhores con-
dições de entendimento. Os amigos
podem ajudá-lo. Dia que favorece
contatos e acordos, ariano.

To
ur

o Fase importante para decisões relaci-
onadas ao trabalho e ao cotidiano, tau-
rino. Parcerias e relações de trabalho
estão se configurando de forma dife-
rente.

G
êm

os

Acontecimentos envolvendo o amor,
filhos e as emoções estão em momen-
to importante. É preciso equilíbrio emo-
cional para lidar com os desafios atu-
ais. Muita calma hoje.

C
ân

ce
r O ciclo atual remete a mudanças no

lar, na família e nos relacionamentos
cancerianos. Hora de se desapegar
de velhas posturas, que não mais en-
contram respaldo agora.

Le
ão

Dia que enfatiza os relacionamentos e
a superação de velhos padrões emo-
cionais. Chegar à conciliação não sig-
nifica deixar de se expressar ou de
aceitar diferenças e incongruências.

V
ir

ge
m O dia de hoje enfatiza as situações pro-

fissionais e financeiras, virginiano. Va-
lorize mais os seus talentos e repense
a forma como expressa suas habilida-
des no trabalho.

Li
br

a

O Sol em seu signo e a Lua em Aquá-
rio favorecem ideias e atitudes diferen-
tes das habituais. Compartilhe, expres-
se sua originalidade, singularidade.
Seja independente.

E
sc

or
pi

ão Indícios intuitivos de que muita coisa
está chegando ao final, escorpiano.
Necessário eliminar velhas pautas de
comportamento, especialmente nas
parcerias e relações.

S
ag

it
ár

io Um belo dia para fazer contatos e para
buscar alternativas inovadores e viá-
veis. O período atual pede uma nova
atitude em suas relações, especialmen-
te as de amizade.

C
ap

ric
ór

ni
o Foco em parcerias profissionais, obje-

tivos na carreira e expressão de ta-
lentos. Criatividade é o diferencial que
permite a aproximação de pessoas
afins, pessoal e profissionalmente.

A
qu

ár
io Dia em que enaltece a intuição, a ino-

vação e novas perspectivas. No final
do dia tende a se sentir mais inquieto,
o que pode ter efeitos sobre os relaci-
onamentos.

 P
ei

xe
s Poderosa intuição que ajuda a perce-

ber transformações emocionais que
estão ocorrendo. O dia favorece ne-
gociações, acordos, desde que haja
equilíbrio e uma justa medida.
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 A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) apreendeu ontem mais de R$
2 milhões em cigarros contraban-
deados e cerca de meio milhão de
reais em cocaína.

Os policiais abordaram um
Fiat Uno na BR-277, em frente ao
posto da PRF, e, na vistoria, en-
contraram 8,3 quilos de cocaína
escondidos nas laterais do carro.
O motorista é técnico de informá-
tica, tem 33 anos, e foi preso em
flagrante por tráfico de drogas. Ele
disse que alugou o carro em Ita-
poá (SC) e o levou até Guaíra, onde
foi carregado com a droga, que
seria entregue em Joinville (SC).

Conforme apuração da reporta-
gem, essa droga vale em torno de
R$ 500 mil em grandes centros

TRANSFERÊNCIA
Um avião da Força Aérea Brasileira pousou no
Aeroporto de Cascavel na noite de segunda-
feira para trazer presos ao Presídio de
Catanduvas. Na manhã de ontem, a aeronave
recebeu cerca de 20 presos que vieram do
Presídio de Catanduvas e foram levados a
outras unidades do País. Um forte esquema de
segurança foi montado para garantir a
segurança dos detentos e evitar tentativa de
resgate. Não foram divulgados os nomes dos
presos que chegaram nem dos que saíram,
tampouco o destino de cada um.

Carga milionária

como São Paulo e Rio de Janeiro.
Algumas horas antes os polici-

ais já haviam apreendido um cami-
nhão com 415 mil carteiras de ci-
garros contrabandeados do Para-
guai, mercadoria avaliada em mais
de R$ 2 milhões. Um caminhão Ive-
co foi abordado na unidade policial
da BR-277 e foi vistoriado pelos
policiais. O cigarro estava no semir-
reboque do caminhão.

O motorista, de 52 anos, disse
que saiu de Campo Largo com o veí-
culo e foi até Guaíra para carregar o
caminhão com cigarros, que seriam
distribuídos em Campo Largo.

O condutor do caminhão foi pre-
so em flagrante por contrabando.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 38

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 37 Reportagem: Tatiane Bertolino

Caminhão com cigarros foi

recolhido pela polícia

COCAÍNA carregada em Guaíra e seria levada a

Santa Catarina

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

 PRF

Carga milionária
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Giro da
Violência
Celulares e drogas na cadeia
Diversos celulares e porções de drogas
foram apreendidos na carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial), em
Cascavel, na manhã de ontem. Os
materiais foram recolhidos durante
ação de rotina planejada pela chefia
da carceragem, que pediu apoio da
Soe (Seção de Operações Especiais)
para fazer a revista no local. O
cadeião de Cascavel está com 90
presos em um espaço para 16. No fim
de 2016, o ex-governador Beto Richa
prometeu e até demoliu em ato
simbólico o cadeião, mas a estrutura
continuou funcionando porque não
foi construída a nova.

Absolvido
Foi absolvida ontem pelo júri popular
Marilene Fátima Correa, acusada de
mandar matar Rivelino José Correa.
Foi o próprio Ministério Público quem
pediu a absolvição da mulher.
O crime aconteceu em 6 de outubro
de 2012. Rivelino foi morto a tiros.
Foi solicitada absolvição de Marilene
porque Rivelino ameaçava abusar
sexualmente da filha dela e foi
considerada à ré inexigibilidade de
conduta diversa. Ele já havia sido
condenado por estupro.
O outro acusado de participação no
crime, Jeovane Rodrigo dos Reis
também foi absolvido mediante
pedido do MP, nesse caso por
falta de provas.

Queda de altura
Um jovem de 19 anos ficou ferido ao
sofrer uma queda de quatro metros de
altura. Foi no Bairro Alto Alegre, em
Cascavel, ontem. O acidente ocorreu
na Rua Paraguai, esquina com a Rua
Rio de Janeiro. Ele fazia consertos
 no telhado de uma casa quando caiu
e foi encaminhado com ferimentos
moderados para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Tancredo.

Um homem foi preso na tarde
de ontem no Bairro Interlagos pe-
los policiais militares da UPS (Uni-
dade Paraná Seguro) Norte de Cas-
cavel acusado de tentar estuprar
uma adolescente de 14 anos.

Ele teria oferecido R$ 50 para a
garota ter relações sexuais com ele.

A adolescente contou à polícia
que estava indo para a casa da avó
quando o homem a abordou e fez a ofer-
ta. Ele já teria importunado a garota e
a irmã dela em outras ocasiões.

Homem oferece R$ 50
para violar adolescente

Com medo, a adolescente se-
guiu rápido em direção à casa da
avó e relatou o ocorrido. A menina
foi levada para a sede da UPS Nor-
te para fazer o registro da ocorrên-
cia na Polícia Militar.

O homem tem 46 anos, foi
preso logo depois e reconheci-
do pela jovem.

Ele permanece detido na car-
ceragem da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel à disposi-
ção da Justiça.

Um homem foi esfaqueado durante

uma confusão no Bairro Santa Cruz,

em Cascavel. A vítima contou que

reagiu a uma tentativa de assalto e

que os ladrões queriam levar sua

motocicleta. Por ter reagido, levou as

facadas. A vítima estava embriagada

e sofreu ferimentos superficiais de

faca no pescoço e na testa.

Tentativa de assalto

O homem pediu socorro no posto de

saúde do bairro, foi avaliado pela

equipe médica do local, socorrido

pelo Corpo de Bombeiros e depois

levado para atendimento hospitalar.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

HOMEM foi atendido por socorristas dentro do posto de saúde
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Cascavel no pódio do
Brasileiro de Karatê

Com persistência e foco os
cascavelenses Gabriella Adur,

Alessa Andreazzi, Millena Adur e
Matheus Carneiro da Silva con-

quistaram o direito de participar
do Campeonato Brasileiro de

Karatê, que reuniu mais de dois
mil atletas em Belo Horizonte

(MG), no último fim de semana.
Representando Cascavel, a

equipe do Sensei Odair Baltazar
conquistou excelentes resulta-
dos: Matheus foi campeão na
categoria sub-14 acima de 55
kg, Gabriella foi vice-campeã

sub-21 acima de 68 kg e Alessa
Andreazzi foi terceira colocada
na sub-12 até 45 kg. Já Millena
Adur (sub-21 até 68 kg) foi sexta

colocada em sua categoria.

A 2ª rodada da Copa União de Futebol Amador teve na segunda rodada o
confronto entre as duas equipes que largaram com vitória na competição. Melhor
para a Ponte Preta, que goleou o Resenha por 5 a 2, no campo do Bairro Santos
Dumont, e chegou aos seis pontos, isolando-se na artilharia. Esse jogo reeditou a
final da Taça Cascavel, encerrada há 20 dias com o título do Resenha. Já a Cia do
Evento venceu o Consolata no campo do Colonial, enquanto Real FC e Cascavel
Sport World empataram por 1 a 1 no Ninho da Cobra.

A equipe de judô da Associação Esportiva Juventus participou com oito atletas da Copa
Paraná, realizada no fim de semana em Curitiba. A competição foi aberta a competidores de
outros estados também. Assim, reuniu judocas de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais,
Distrito Federal e Amapá, além de paranaenses. Dos oito cascavelenses, cinco medalharam:
Rafael de Lima (sub-9, superpesado, até 53 kg) e Emilly Hauani (sub-15, meio-pesado, até
64 kg) foram campeões e André Nicolas Donomai (foto - sub-18, médio, até 81 kg e sênior,
médio, até 81 kg), Gabriela Paixão Militão (sub-15, médio, até 58 kg) e Luiz Otávio da
Rosa (sub-13, meio-médio, até 42 kg) foram terceiro colocados. Os irmãos Gustavo (sênior)
e Leonardo Brancalhão (sub-15) terminaram em quinto lugar.

A quarta e última etapa do Campeonato Regional
Interclubes de Sinuca em trio foi realizada na
sede social da Associação Atlética Comercial,
no fim de semana, e teve representantes da
equipe da casa como destaques. O trio formado
por Matheus Portes, Luciano Tibola e Vinícius
(AA Comercial) terminou em primeiro lugar,
com os companheiros de equipe Adriano, Olinto
e Alexandre ao lado no pódio, em terceiro
lugar. Ainda assim, o campeão geral da
competição foi a equipe do Pinheiros, de Pato
Branco. No total, a etapa desse fim de semana
reuniu 19 equipes de seis cidades: Umuarama,
Cianorte, Toledo, Foz do Iguaçu, Pato Branco
e Cascavel, num total de 57 sinuquistas.

JUVENTUS

LFFP

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

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

Cascavel, 24 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

Os melhores taekwondistas do
País estiveram reunidos em Foz do
Iguaçu, no fim de semana, para as
disputas do Brazil Open e da Sele-
tiva Nacional Aberta. O Open foi
voltado a atletas faixas coloridas
de todas as categorias e faixas-pre-
tas nas categorias cadete, infantil,
sub-21, adulto e máster, contando
pontos para o ranking estadual. Já
a Seletiva Aberta rendeu vagas
para o Grand Slam 2019, torneio
que definirá os atletas das sele-

Taekwondo dentre os melhores
ções brasileiras juvenil e adulto.

Com 25 atletas, Cascavel teve
como destaque o desempenho ge-
ral em Foz, o que levou a AOPTKD
(Associação Oeste Paranaense de
Taekwondo), do Mestre Ricardo
Zimmer, à quarta colocação geral
dentre as 35 agremiações partici-
pantes. Individualmente, Fábio Ju-
nior Santiago (foto) evidenciou-se.
Ele foi campeão juvenil até 68 kg
na Seletiva Nacional e se classifi-
cou para o Grand Slam 2019.

Já Fernanda Machado (adulto, até
49 kg) foi vice-campeão, enquanto
Fabiana Santiago (adulto, até 46 kg),
Marcos Vinicius Alves (juvenil, até 63
kg) e Sarah Wengrat (juvenil, até 55
kg) foram medalhistas de bronze na
Seletiva. Bruno Henrique Motta (4º,
adulto, até 87 kg), Gabriel Bombarda
(4º, juvenil, até 55 kg) e Leandro Quas-
ne (6º, adulto, até 68 kg) também
pontuaram na Seletiva.

OPEN
Já os cascavelenses que
participaram do Brazil Open

conquistaram 22 medalhas (11 de

ouro, oito de prata e três de

bronze), sendo nove de ouro, quatro

de prata e uma de bronze nas

categorias de faixas coloridas, e
duas de ouro, quatro de prata e

duas de bronze nas categorias de

faixas-pretas. “Agradeço ao Mestre

Eurico Chagas e ao professor Cláudio

Matheus Goes por colaborarem

com estas conquistas, além do apoio
da Secretaria de Esportes”,

reconhece o Mestre Zimmer.

JUVENTUS
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PLACAR DE ONTEM

LIBERTADORES
River Plate ?x? Grêmio

SÉRIE B
CSA ?x? B. de Pelotas

LIGA DOS CAMPEÕES
AEK 0x2 B. de Munique

Young Boys 1x1 Valencia
Ajax 1x0 Benfica

S. Donetsk 0x3 Man. City
Hoffenheim 3x3 Lyon

Real Madrid 2x1 Viktoria Plzen
Roma 3x0 CSKA Moscou

Man. United 0x1 Juventus

   LIGA DOS CAMPEÕES
13h55 Club Brugge x Mônaco
13h55 PSV x Tottenham
16h B. Dortmund x At. de Madri
16h Barcelona x Internazionale
16h Liverpool x E. Vermelha
16h PSG x Napoli
16h Galatasaray x Schalke 04
16h L. Moscou x Porto

COPA SUL-AMERICANA
19h30 Fluminense x Nacional (URU)
21h45 Bahia x Atlético-PR

LIBERTADORES
21h45 Boca Juniors x Palmeiras

BRASILEIRÃO
19h30 Cruzeiro x Ceará

  ESPANHOL
14h R. Vallecano x At. Bilbao

JOGAM HOJE

Mesmo desfalcado de seus principais jogadores na temporada e diante de um
adversário até então invicto como mandante na Libertadores, o Grêmio consegui
largar em vantagem na semifinal com o River Plate, ontem, e deu um passo
importante na manutenção do título conquistado em 2017. A vitória por 1 a
0, com gol de Michel (foto), permite ao Imortal avançar à decisão com um
empate no jogo de volta, na próxima terça-feira, em Porto Alegre.

 Depois de ficarem no mesmo gru-
po na fase classificatória, Boca Juni-
ors e Palmeiras voltam a se enfren-
tar pela Libertadores nesta quarta-
feira, agora nas semifinais. O jogo,
válido pela rodada de ida, está mar-
cado para as 21h45 (de Brasília), na
La Bomboneira, na Argentina.

Os brasileiros chegam com mo-
ral, pois em abril conseguiram ven-
cer os argentinos em Buenos Aires
por 2 a 0, após terem empatado em
1 a 1 em casa. Caso repitam este
roteiro estarão na decisão do torneio.

O Palmeiras também entra em
campo com um excelente clima, fi-
nal, vive uma excelente fase com
Felipão. Desde que o técnico che-
gou, o time assumiu a ponta do Bra-
sileirão e passou com facilidade

Boca Jrs x Palmeiras
por Cerro Porteño e Colo-Colo, bus-
cando vitórias fora de casa em am-
bos os confrontos. A sequência atu-
al também é boa, com o time vindo
de cinco triunfos, marcando em to-
dos pelo menos dois gols.

Do outro lado, o Boca Juniors apre-
senta um desempenho mediano. A
equipe até emplacou um período pa-
recido com o do adversário, colecio-
nando cinco vitórias seguidas, porém,
caiu de produção e só venceu uma das
últimas seis partidas. A esperança da
torcida é que o time ao menos consi-
ga manter o rendimento em casa do
mata-mata da Libertadores, quando
passou bem por Libertad e Cruzeiro,
vencendo ambos por 2 a 0.

Estadual de Futebol
2019 terá CCR e FCC

no mesmo grupo
Equipes que levam Cascavel

no nome e que no próximo ano
estarão juntas pela primeira vez
na elite do futebol paranaense,

Cascavel Clube Recreativo e
Futebol Clube Cascavel estarão

lado a lado no Grupo B do
2019. A definição ocorreu

ontem, no arbitral da competi-
ção. Nele, também ficou defini-
do que as disputas terão início
no dia 20 de janeiro e as finais

nos dias 7 e 14 de abril.
Conforme esperado, o regulamen-
to do Paranaense será o mesmo
deste ano, com duas Taças e os
12 participantes distribuídos em

dois grupos. A chave A terá
Atlético, Foz do Iguaçu, Maringá,
Londrina, Toledo e Operário, e a
chave B terá Coritiba, Paraná,

Cianorte, FC Cascavel,
Rio Branco e Cascavel CR.
Na primeira Taça, batizada

de Barcímio Sicupira, os times
enfrentarão os do grupo oposto,
com os dois melhores de cada

chave avançando à semifinal em
jogo único. Na segunda Taça,
batizada de Dirceu Krüger, as

equipes enfrentarão os adversá-
rios do mesmo grupo, com os
dois melhores disputando a
semifinal em jogo único. Se a

mesma equipe ganhar as duas
Taças, será campeã sem

a disputa da final.

 Cotas de TV
Outra definição importante no
arbitral foi a cota de televisão.
Com exceção do Atlético, que

não fechou acordo para
transmissão de jogos, as equipes
definiram que Coritiba e Paraná

vão receber R$ 600 mil, o
Londrina R$ 500 mil e os demais

clubes R$ 375 mil cada.


