Insegurança muda a
rotina de empresários
A onda de assaltos na região do Bairro Brazmadeira obrigou muitos empresários a
mudar a rotina para não fecharem as portas em definitivo. Uma comerciante conta que
foi vítima dos ladrões duas vezes em 15 dias. Nas casas, o clima também é de medo
devido à ação frequente dos marginais.
z Pág. 13

Vereador quer que prefeito
dê “nome aos bois”z Pág.3
AÍLTON SANTOS

Trevo da morte

, 26/10/2018
Edição 8138 - Ano 42
(45) 99975-1047

jhoje.com.br

@oparana hoje news

Um acidente na noite de ontem no Trevo Cataratas, em Cascavel, deixou dois mortos. Um carro com placas de
Marechal Rondon foi atingido por um ônibus de compristas. A motorista do carro ficou presa nas ferragens e morreu
na hora, além de uma criança de 12 anos. Outros dois passageiros ficaram feridos. Do ônibus, ninguém se feriu.
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DIVULGAÇÃO

“O fenômeno que temos
visto no Brasil talvez não
tenha precedentes
fundamentalmente por uma
razão. No caso do Brasil,
estão usando redes
privadas que é o
WhatsApp. É uma rede que
apresenta muitas
complexidades para que as
autoridades possam acessar
e realizar investigações”.

Opinião
VOCÊ ENCARA O NÃO COMO
SENTENÇA OU DESAFIO?
Quando nos deparamos com a palavra não em nosso caminho,
seja na vida pessoal ou profissional, temos duas opções: encarar a
situação como uma sentença ou como um desafio a ser conquistado.
Particularmente, sempre encaro como um desafio.
Um dos melhores exemplos que posso passar é como algumas
crianças lidam com a questão. Diante de uma negativa, algumas
choram, ficam tristes e se dão por vencidas, mas outras usam o não
como uma alavanca para a busca do sim. Ficam mais determinadas,
partem para outros artifícios e chegam a mudar completamente a
abordagem para a conquista do tão esperado sim.
Quando trazemos essa realidade para a área profissional, temos
que lidar com o não como um estimulante para alcançar nossos
objetivos nas negociações. Para o vendedor, por exemplo, é uma
excelente oportunidade de desenvolver técnicas para conquistar um
cliente, já que ele é um dos profissionais que mais escuta a palavra
não ao longo de toda a carreira.
O não nos possibilita avaliar a situação de uma forma mais ampla,
especuladora e nos força a encontrar um caminho diferenciado para
que possamos chegar ao sim do triunfo. É preciso ter em mente que
o diferencial entre uma vitória e uma derrota é como vamos lidar com
os “nãos” que recebemos, para tentar encontrar uma saída cada vez
mais assertiva no mundo dos negócios.
Todas as vezes que encontramos um desafio é fundamental lembrar que o não é um convite, é a premissa da busca pelo sim. O sim
pelo sim de forma gratuita, não precisa de você, ele é autossuficiente.
Por isso, a determinação, a inconformidade com o não é fundamental
para nos manter vivos. O não pode ser encarado como uma sentença ou como um desafio. Encare como um desafio!

Ex-presidente da Costa Rica,
Laura Chinchilla, chefe da
missão de observação eleitoral
da OEA (Organização dos
Estados Americanos) no
Brasil, sobre as fake news nas
eleições brasileiras.
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Prefeitura aposta
nas terceirizações
Para manter o equilíbrio da
folha, a Prefeitura de Cascavel pretende investir nas terceirizações. A primeira delas
em discussão na Câmara de
Vereadores por meio do Projeto 128/2018 prevê extinção de cargos de zeladores.
A proposta já teve aprovação
de três comissões permanentes: Economia/Finanças,
Justiça/Redação e Trabalho/
Legislação Social.
Com edital de licitação
pronto, o Município pretende
contratar empresa para prestação de serviço de limpeza
dos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil)
com chamamento ainda neste ano. O valor estimado é de
R$ 9 milhões por 12 meses
- o pagamento será por metro quadrado e a empresa
terá de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais), produtos de limpeza e mão de obra.
O projeto atende a uma
prerrogativa do TCE (Tribunal
de Contas do Estado) e outras instruções legais: para
terceirizar o serviço, a prefeitura precisa antes encerrar
concursos anteriores, alerta
a Procuradoria Jurídica. Em
2015 houve teste que confirmou a viabilidade da terceirização da atividade e agora,
caso queira contratar nova

empresa, a prefeitura precisa extinguir os cargos. Os
mais de 1,2 mil contratados
serão mantidos.
Conforme o secretário de
Planejamento e Gestão, Edson Zorek, todos os cuidados
estão sendo adotados para
evitar atrasos salariais por
parte da futura contratada.
“Haverá um convênio com
bancos, com manutenção
de caução de 5% para que a
empresa execute o serviço.
Serão duas contas: uma para
produtos de limpeza e outra
para encargos sociais. Para
acessar o recurso, a empresa terá de apresentar toda a
documentação e a situação
dos servidores”.
Hoje, conforme Zorek,
existem dificuldades em
relação aos afastamentos
de servidores e reposição
de vagas. Mesmo com
chamamento contínuo de
aprovados, as vagas não
são preenchidas.
Após terceirizar a mão de
obra de zeladores em todos
os Cmeis, a prefeitura vai
contratar empresa para serviços de limpeza de 50% das
escolas - realocando os servidores a outras 50% com
deficiência no quadro a partir do segundo semestre de
2019. A meta é terceirizar a
totalidade do serviço.

Outros casos
O decreto prestes a ser publicado pelo prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) dará margem a outras terceirizações de
áreas. A publicação normatiza as terceirizações, que
poderão incluir atendimentos de balcão em todos os
setores. Entre as áreas está inclusive a de plantão médico que impacta de maneira expressiva na folha. “A prefeitura
vai avaliar sobre a viabilidade de terceirizar para atender as
demandas da sociedade, garantindo todos os direitos dos
servidores, sem desrespeitar a Lei de Responsabilidade
Fiscal”, garante Edson Zorek.
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Hallberg quer “nome dos bois”
O recuo na compra do Centro de Convenções e Eventos
repercute. O vereador Fernando Hallberg (PPL),
publicamente contrário ao empréstimo de R$ 28 milhões
para a aquisição, foi incisivo em entrevista na Rádio CBN
sobre as declarações do prefeito Leonaldo Paranhos de
que empresários estariam agindo como “vampiros” criando
dificuldades na aquisição do prédio. “Lamento pelas
declarações do prefeito Paranhos, que se perdeu, ficou
com alguma raiva descontrolada para falar mal de todo o
mundo: precisa dar nome aos bois. Se está falando mal de
alguém, tem que especificar quem é”.

Jogo pesado, jogo duro
Paranhos não abre quem
seria esse grupo
interessado no prédio, mas
declarou que não deixará
os “picaretas” agirem. A
retirada do projeto da
Câmara seria para evitar um
desgaste entre os
parlamentares. “Coloco os
vereadores em conflito:
gente que tem interesse
pelo município e outro
lado que não concorda.
Mas é preciso dizer que o
palco da Câmara é para
discutir pontos de vista.
Fui vereador, fui
legislador: respeito muito.
O que não aceito são
pessoas se beneficiarem do
momento... aí o jogo é
pesado, o jogo é duro”,
disse Paranhos.

Enterrado
Oficializado ontem pelo
líder de Governo, Alécio
Espínola (PSC), o pedido
de retirada do projeto que
pedia aval da Câmara para a
compra do Liderança com

justificativa breve e taxativa:
“Em função da necessidade
de reavaliação do processo
de compra do imóvel”.

Contra terceirização
O Sismuvel busca de todas as
formas impedir que seja
aprovado o projeto sobre
terceirização de mão de obra
na prefeitura. “Se essas
terceirizadas deixarem de
prestar o serviço, quem ficará
responsável? O processo de
contratação é burocrático.
Na ausência de efetivos, o
paciente vai limpar a UBS? O
aluno e o pai vão limpar as
escolas?”, critica o
presidente do Sismuvel,
Ricieri D’Estefani Junior.

Comunicação
Crescem nos bastidores boatos
de que o jornalista Jefferson
Lobo assumiria cargo na
Secretaria de Comunicação da
prefeitura. Por outro lado,
Ivan Zucchi, ex-secretário de
Comunicação, tem sido cada
vez mais visto lá pelo
Paço Municipal.

MUDANÇA NA BRASIL
Em 6 de novembro o Conselho Municipal da Cidade
realiza audiência pública para discutir a implantação de
parklets - áreas para bancos e paisagismo nos
estacionamentos da Avenida Brasil. Será às 19h no
auditório da prefeitura.
z A prefeitura decidiu prorrogar o prazo para apresentação
de propostas para escolher as três agências de publicidade
que administração a mídia institucional da cidade.
z O certame agora ficou para 10 de dezembro.
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Justiça arquiva reclamações
A juíza Filomar Helena Perosa
Carezia, da 68ª Zona Eleitoral, determinou o arquivamento de 17 reclamações registradas em ata por
eleitores de Cascavel no primeiro
turno das eleições.
Desses casos, cinco eleitores
alegaram que, ao votar para presidente, a urna teria finalizado o voto
sem a confirmação; outros dez disseram que a fotografia do candidato a presidente não teria aparecido
na urna; um disse não ter conseguido votar para presidente e outro ale-

Segurança
Para este domingo, serão
repetidos os esquemas de
segurança do primeiro turno,
com comitê especial da Polícia
Federal. Nesta sexta-feira, a
Polícia Militar detalha toda a
estrutura de atuação no Paraná.

gou que, ao votar para presidente,
apareceram duas imagens com candidato que não era o escolhido.
Para a juíza, o atual sistema de
votação com urnas eletrônicas é
mais seguro que o antigo sistema físico, em cédulas. Ela ressaltou, no
entanto, que nenhum sistema é
100% perfeito ou absolutamente
impossível de ser violado, mas que,
diante das reclamações, pode-se afirmar que o voto eletrônico é seguro.
A 68ª Zona Eleitoral tem
116.665 eleitores e as 17 reclamações representam 0,014%.

 recorte e preencha sua colinha

Domingo é
dia de votar
Fique atento. Neste domingo
tem o segundo turno das
eleições a presidente do Brasil.
Das 8h às 17h, os cerca de 7,1
milhões de eleitores vão votar,
desta vez, apenas uma vez, para
presidente. Em todo o País, são
147 milhões de eleitores aptos
a votar. No primeiro turno,
quase 30 milhões deixaram de
votar, mas isso não impede que
eles votem neste domingo. A
divulgação da apuração começa
às 19h, quando se encerra a
votação em alguns estados do
Norte do País. A previsão é de
que antes das 20h o Brasil já
conheça o presidente eleito.

CASCAVEL, 26 DE OUTUBRO DE 2018
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Um dia de
felicidade
O Programa FeliCidade do Idoso
reuniu ontem cerca de mil pessoas no Parque de Exposições Celso
Garcia Cid em Cascavel. Essa foi a
quarta e última edição do ano.
As atividades começaram pela
manhã com palestra e após o almoço a animação ficou por conta do
sorteio de brindes e o tradicional
baile. “Os primeiros 400 participantes receberam um número e foram
presenteados no sorteio”, conta o
diretor da Secretaria de Assistência
Social de Cascavel, Emílio Martini.
Segundo ele, o intuito do programa é fazer o idoso sair de casa e interagir. “Aqui eles podem aproveitar
muitos serviços ofertados e discutir
também as demandas da terceira idade”, ressalta Martini, referindo-se a
exames e orientações sobre saúde.
Ivone Leal da Costa tem 65 anos e
participou pela segunda vez. Para ela,
o evento reflete exatamente o nome
que recebe: “Vejo que a maioria dos
idosos aqui não tem condições de participar de muitos momentos como
esse e certamente guardam com muita felicidade essa lembrança”.
Bastou a música começar e Alvarino Dias de Freitas, de 78 anos, foi
para a pista mostrar sua habilidade
na dança. “Sou professor de dança
de salão e aqui as mulheres fazem
fila para dançar comigo”, brincou.
A coordenadora de marketing
das Farmácias Estrela, Tatiane Padilha, comentou o dia de atividades:
“Essa é a terceira vez que participamos e proporcionamos aferição
da pressão arterial e teste de glicemia. Além disso, convidamos o
público para se cadastrar no programa Melhor Idade, que garante
benefícios aos aposentados, ginástica e bailes toda semana”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
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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- ROGÉRIO AUGUSTO RATTI E MARIA ALICE PEREIRA
02- GERSON AVANCI E MÁRCIA IDELCI VIEIRA LEITES
03- WILIAN PELICIOLI E MARINA CLAUDIA VARGAS ISAAC SCHERER
04- NELSON FIRMINO DE SOUZA E NEUSA GOMES DA SILVA
05- RENI PEREIRA DOS SANTOS E SUDÔNIA FELINTO DA SILVA
06- JÚLIO CEZAR CÍRICO E MIRYAM DA SILVA PAIXÃO
07- JOÃO LUIZ GASPARINI E CELINA APARECIDA MALAFIGA ALBERTASSI
08- OSMAR DE LUCA E MARCIA REGINA MINOSSO
09- HENDRY THOMAZ HERINGER E GESIBEL RODRIGUES FORNER
10- WELLINGTON HENRIQUE GONÇALVES E JAQUELINE FERNANDA MAGALHÃES
11- GILBERTO ALVES PEREIRA E VANESA SIMONI RONZONI
12- SAULO REIS DE PAIVA JUNIOR E EDILAINE SCHAFFER
13- RAFAEL RODRIGO MENON E MAGDA DOS SANTOS SATLHER
14- WILSON MARCOS CAMARGO E MARCIANE PEREZ
15- WENDERSOM MONTEGOMERY GUTEMBERGUER EVERESTE
BLUEART JOAQUIM VANZIN DE LIMA E JAQUELINE ROSA DOS SANTOS
16- MAICOS JOSÉ DE FRANÇA E LEANDRA APARECIDA DA SILVA
17- LUCAS CAVACCINI XAVIER E ANDREZA RODRIGUES MACHADO
18- IVANIR FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E DORACI DE OLIVEIRA
19- SILVONEI LUIZ DARTORA E ANA PAULA FABRIS GONÇALVES
20- CLAUDIO DANIEL FERNANDES E DIRCE ANA DE SOUZA
21- OLIVINO JOSÉ DA ROSA E JURACY CARDOSO DE MIRANDA
22- MIKÉIAS COELHO DA SILVA NUNES E ALINE MARIELE DA SILVA
23- JESSÉ NASCIMENTO E JOYCE MARCELINO DA SILVA
24- JOÃO CARLOS NARDI JUNIOR E LÍDIA PAULA CARNEVALE DA SILVA
25- GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA E ANA PAULA MORONA
26- WAGNER FERNANDO DE JESUS E RENATA PRESTES FAGUNDES
27- ELIEL FRANCO DO VALE E LAVIGNIA HELENA MUNIS DE SOUZA
28- EDUARDO MATEUS ZANINI E LOHANA FOGAÇA DE ALMEIDA
29- JULIO CEZAR VIEIRA E VANESSA FIGUEIRA
30- VAGNER CELSO DA SILVA E MARINETE NUNES
31- MATHEUS GEAZI PINHEIRO E ALINE MARTINS
32- GENIVALDO XAVIER BARBOSA E LIDIANE JÉSSICA MARIANO
33- JOSE SIMMER E IRACEMA MARIA RECH
34- EDSON JOSÉ ALMEIDA E CRISTIANE GISELE MARIA ROZENTALSKI GONÇALVES
35- CLAUDEMIR SOUZA DE OLIVEIRA E JANAINA FIGUEIREDO DA CRUZ
36- MAYCON SOUZA DA SILVA E NATHALIA CAMILA LACERDA DE SOUZA
37- VALDEMAR DEBASTIANI E JEORGINA APARECIDA BELCHIOR
Cascavel, 26 de outubro 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
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Tancredo Neves:

corrida contra o tempo
Palco de corridas e caminhadas, a Avenida Tancredo Neves
agora vive outra corrida: contra o
tempo. Isso porque as obras de
revitalização, que começaram ainda em janeiro, deveriam ser entregues dia 29 de outubro, mas ainda há muito a ser feito. A execução é do Consórcio Ecec-Diarc.
Ainda tem rua para asfaltar;
quadras espor tivas para fazer;
instalação de vidros nas estações de ônibus; ajustes no asfalto; pintura da ciclovia e da pista
de caminhada... Ufa! E olha que
esses são apenas alguns dos
itens que não estão prontos.
Por conta disso, a probabilidade de um aditivo prorrogando o prazo é quase que certo, embora oficialmente a prefeitura mantenha a
data inicial de entrega.
Conforme previsão do prefeito
Leonaldo Paranhos, o novo sistema de transporte público deve co-

meçar a funcionar nas próximas
semanas. Paranhos pretende pôr
os novos ônibus nas avenidas entre o fim de novembro e começo
de dezembro. Para isso, a Tancredo precisa estar pronta.

CHUVAS têm atrapalhado conclusão dos trabalhos
 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Aílton Santos

Ciclovias e quadras
esportivas estão
em execução

68% concluída
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Os tachões
Nos corredores exclusivos para
ônibus, serão instalados ainda 10
mil tachões nas Avenidas Tancredo
Neves, Brasil e Barão do Rio
Branco. A sinalização visa à
identificação das faixas exclusivas
para o transporte coletivo.
Só que essa licitação nem foi
aberta. A abertura do certame será
em 5 de novembro. Segundo o
presidente da Cettrans, Alsir
Pelissaro, “após uma empresa
ganhar o processo, acredito que em
30 dias no máximo os trabalhos de
sinalização sejam entregues”.

Av. Brasil em obras
Com o novo Terminal Oeste
pronto, aceleram as obras de
ajuste na Avenida Brasil, perto da
Praça da Bíblia, para a passagem
dos ônibus. O asfalto está sendo
reforçado, o canteiro central será
refeito e o semáforo recuado. As
obras devem ser concluídas até
início de novembro.

Conforme a administração municipal, a Avenida Tancredo
Neves está no estágio de conclusão de ciclovia e abertura de
rua. Pela última medição, 68% dos trabalhos estão executados.
O engenheiro Marcos Almeida, da Secretaria de Obras, diz que em
dez dias o consórcio entrega toda a capa asfáltica, mas falta terminar
o paisagismo e as quadras esportivas e fazer os acabamentos.
Estão sendo investidos mais de R$ 12,8 milhões na Tancredo
Neves. A avenida faz parte do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado) e recebe recursos do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) com contrapartida do Município.
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Banco do Brasil realiza ação para
apoiar Micros e Pequenas Empresas
Banco se prepara para semana de ofertas e benefícios sobre
a importância dos pequenos empreendedores.
No mês em que se comemora o
Dia Nacional da Micro e da Pequena Empresa, o Banco do Brasil realiza uma grande ação. Reconhecendo a importância deste segmento,
que representa 54% dos empregos
com carteira assinada e 27% do PIB
brasileiro, o banco se prepara para
o lançamento da MPE Week: uma
semana de ofertas e benefícios para
mobilizar a população sobre a importância dos pequenos empreendedores para as comunidades locais e,
assim, ajudá-los a faturar mais.
Para Adriano Ricci, diretor de
Micro e Pequenas Empresas do
Banco do Brasil, a ação é apenas
uma consequência do trabalho que
o Banco vem fazendo pelos pequenos negócios no País. “O Banco do
Brasil entende a importância das

MPEs na economia e tem investindo na especialização do atendimento a este segmento, que representa 98,5% das empresas privadas
registradas no Brasil. A MPE Week
é mais uma prova de que somos
um grande parceiro do micro e pequeno empreendedor”.
A campanha acontecerá em duas
fases: uma convocando as empresas a aderirem e a se cadastrarem
para participar, e outra convidando
o público geral a aproveitar as vantagens em uma semana repleta de
ofertas, em que todos saem ganhando. Quem compra e quem vende.
Segundo Karen Machado, gerente executiva de Marketing e Comunicação, a ideia foi fazer mais do que
uma simples propaganda para o
segmento. “Usamos o potencial de
investimento de mídia e de articulação de parcerias de uma empresa
do porte do Banco do Brasil para
engajar a população e gerar mais

visibilidade - e consequentemente
mais vendas - para as micros e as
pequenas empresa”, disse Karen.
Além de benefícios nos produtos do Banco do Brasil, as MPEs
participantes contarão com vantagens de parceiros exclusivos, como
bonificação na Google Ads, descontos em produtos e maior visibilidade de suas ofertas, fomentando seus negócios a fim de estabelecer bons preços a serem ofertados ao consumidor final na MPE
Week. Para cadastrar uma oferta,
o empreendedor deve acessar
www.bb.com.br/mpeweek no período de 5 a 28 de outubro. O cadastro é gratuito.
Para o público geral, a MPE Week
acontece de 29 de outubro a 4 de
novembro. Os consumidores poderão buscar ofertas por região ou por
categoria no site e aproveitar uma
semana de vantagens para quem
vende e para quem compra.

Tomate: pela hora da morte!
O queridinho das saladas está
salgado no preço. O tomate longa
vida está custando o dobro do mesmo período do ano passado. Em um
mês, a alta chega a 200%. Segundo o analista de mercado da Ceasa Bolívar da Rocha, a safra paranaense atrasou.
“Infelizmente o consumidor é o
mais afetado, é a lei da oferta e da
procura! Cidades vizinhas já estão
vendendo o quilo a R$ 10”, diz.
Nos mercados de Cascavel, uma
rápida pesquisa feita ontem mostrou o produto sendo vendido de
R$ 4,99 a R$ 7,99 o quilo.
Para abastecer o mercado está
vindo tomate rasteiro e, conforme
o proprietário de box na Ceasa Aparecido Malaquias, na próxima sema-

na chega uma espécie do fruto do
Ceará. “O tomate saladete chega do
Nordeste para abastecer a região. A
FÁBIO DONEGÁ

procura é muito grande. Na semana
que vem a caixa de 23 quilos não vai
custar menos que R$ 130”, alerta.

Demanda menor
Com o preço nas alturas, o consumidor substitui o produto
e, consequentemente, os mercados também já reduziram a
oferta. “Não vamos comprar um monte para apodrecer. Os
clientes substituem por outros produtos, como as folhas”,
explica o gerente de loja Gilmar Gomes.
Esse é o caso da servidora pública Helena Peternela. “Vou ter
que substituir o tomate, não tem jeito! É difícil não tê-lo nas
refeições, mas está muito caro. Fui ao mercado, vi R$ 7,99 o
quilo e voltei para trás”. O empresário de hortifrutigranjeiros
Laércio Denardi diz que o preço deve baixar, mas não agora.
“Vamos ver até onde vão essas chuvas. Também estamos
aguardando a safra paranaense. Não dá para garantir, mas
ele pode ter um preço mais baixo no futuro”.

SOCIAL
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Palestra rosa
Dia 30, às 19h, tem a
palestra sobre Câncer de
Mama: Desafios e
Estratégias de
Enfretamentos, com a
psicóloga Larissa
Cavalheiro.
O evento será no
Espaço Gourmet de
Convivência da OAB.
As vagas são limitadas e
o valor é R$ 50. Mais
informações pelo telefone
(45) 3224-4896.

Livro
gente@jhoje.com.br

Na próxima terça-feira
tem o lançamento do
livro Diário da Garota
em Crise, de Stephanie
Caroline. Será às 19h30,
na Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos.

Nipofest
o

O 4 Nipofest Cultural já
tem data. Será realizado
dias 10 e 11 de novembro,
no Centro de Convenções e
Eventos.

Pela paz!

oOo
A abertura oficial contará
com a presença do
cônsul-geral do Japão em
Curitiba, Hajime Kimura,
no sábado, às 14h30.

O Setor Jovem da
Arquidiocese de Cascavel
promove hoje, o evento
Luau DNJ, em comemoração
ao Dia Nacional da
Juventude, cujo tema este
ano é Juventude
Construindo uma
Cultura de Paz.
O evento será no Seminário
São José, às 20h.
A entrada é franca. Mais
informações pelo telefone
(45) 3226-3131.

oOo
Neste ano, o festival vai
homenagear os 50 anos da
Associação Cultural e
Esportiva de Cascavel (Acec),
os 110 anos de Imigração
Japonesa no Brasil e fará
uma menção especial
aos 67 anos de Cascavel.
Mais informações pelo
telefone (45) 9 9964-4457.

Felicidades!
Ivo Emer, Andressa
Oliveira, Valdinei Rodrigues,
Cynthia Andressa Pastre,
Regina Ripamonti, Cintia
Bonemberger.
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Clima de Natal

A bela Juliana Comelli, clicada por Arivonil Policarpo

Dia de 16 de dezembro tem
o Concerto Natalino, com a
Orquestra Sinfônica de
Cascavel. Será às 20h no
Teatro Municipal
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Gabriela tenta falar com Rafael sobre Álvaro. Flora pensa em um evento
para animar Amanda. Rafael conversa
com credores da ONG. Lia encontra
Garoto no Le Kebek.
ESPELHO DA VIDA
Ana fica aflita com a guardiã da casa
de Julia. Isabel fala mal de Cris para
Américo. Hugo não revela a Pat o dia

em que Mauro César chegará a Rosa
Branca. Margot conversa com Vicente mentalmente, e Priscila percebe.
Flor esconde coisas de Dalva e Marina. Solange se desespera ao saber
que Emiliano Freitas também participará do filme.

pressiona Marocas a participar da entrevista para Pedro Parente sobre o noivado do casal. Cesária descobre que a
comida de Damásia no restaurante foi
sabotada.

O TEMPO NÃO PARA
Emílio ameaça Marocas. Gabiru entrega a Carmen um convite de Dom
Sabino para um chá. Dom Sabino revela a Gabiru que ama Carmen. Emílio

JESUS
Os porqueiros questionam Jesus.
Caius descobre que Deborah se casará com Tiago Justo. Deborah fica mexida ao ver o bebê de uma jovem moça.
Ami teme ser encontrado. Malco se abre
com Caifás e diz saber onde seu tio
está. Gestas chantageia Judite, mas ela
avisa que ele terá que colaborar.

GLOBO • SEGUNDO SOL

Laureta cede à chantagem de Du Love
DIVULGAÇÃO

Rosa confirma a Beto
que Remy está vivo. Ícaro
pede Rosa em namoro.
Manu chega à casa de
Severo e é rendida por um
bandido, depois de chamar a
polícia. Beto discute com
Gorete. Naná passa mal, e
Nestor e Dodô cuidam dela.
Rosa mente para Laureta. Du
Love obriga Laureta a contar
para todos sua nova posição
na casa. Manuela tenta
enganar os bandidos. Laureta
descobre que Remy e Karola
estão juntos. Beto reclama
por Valentim defender Karola.
Laureta faz um acordo com
Remy e Karola.

• RECORD

• BAND

MINHA VIDA
Mehmet oferece a Bahar um estágio em uma empresa da família. Nuran
liga para Efsun e a ameaça: se ela não
for morar na mansão, vai contar toda a
verdade. Edibe deixa claro que os pais
e a irmã de Efsun irão morar na casa
dos empregados. Edibe pede para a filha, Hulya, conviver em paz com Efsun,
pois será o melhor para todos.
• SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Sr. Pendletom manda a segunda fase
do jogo para Mário, Benício e Gael. Filipa
diz que Yasmim traiu sua confiança. Marcelo conversa com Ruth e Helô sobre sua
ida ao Ceará para procurar os pais de João.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Agir com cautela não é o forte do seu
signo, mas pode trazer resultados
melhores nesta sexta. Adote a discrição como lema e siga sua intuição.

Virgem

Saia da rotina e abra espaço para
novidades! Se tiver a coragem de
se arriscar e expandir seus horizontes, terá mais chance de alcançar um
bom resultado.
O trabalho pode concentrar a maior parte da sua atenção, especialmente se vinha buscando um aumento. Não baixe
a guarda e tenha cautela com colega
que está de olho na mesma vaga.

Sagitário Escorpião

O astral é favorável para resolver assuntos pessoais, pois estará focada.
Vale a pena se arriscar um pouco mais,
já que a sorte pode sorrir para os seus
interesses.

Você estará mais aberta a novidades
e pode se destacar nos estudos. Mas,
no trabalho, é melhor se concentrar
no que precisa ser feito e deixar as
brincadeiras para outro momento.

Capricórnio

Hoje, não será difícil encher o bolso,
mas não espere que o dinheiro caia
do céu. Será preciso redobrar o esforço, mas o resultado promete compensar.

Nesta sexta, o astral é favorável para
correr atrás dos seus sonhos - será
mais fácil conseguir apoio. Há risco de
ser alvo de fofoca ou boato, portanto,
redobre o cuidado com o que fala.

Aquário

Serviço que envolve contato com o
público. Você estará mais comunicativa, mas precisa ter cautela para não
dizer mais do que deve ou se envolver em fofocas.

Bom dia para mergulhar no serviço e
deixar tudo organizado. Talvez seja
preciso fazer alguns sacrifícios para
cumprir suas responsabilidades, mas
há chance de se destacar.

Peixes

Nesta sexta, podem surgir surpresas
envolvendo a família. Se planeja mudar de casa ou começar uma reforma,
vá em frente! Não deixe o passado
atrapalhar ou abalar a sua confiança.

Libra

horóscopo

Hoje, seu desafio será contornar as
diferenças e acalmar os ânimos por
onde passar. Aposte no charme, na
diplomacia e no bom humor para lidar
com colegas e pessoas próximas.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Sua intuição continua em alta e você pode
descobrir um segredo. O dia é favorável
para cuidar de assuntos que exigem concentração, envolvem mudanças ou precisam ser mantidos em segredo.
SOLUÇÃO DO DIA
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Trânsito sangrento
Uma pessoa morreu e pelo menos seis ficaram feridas em acidentes
de trânsito registrados entre a noite
de quarta-feira até a tarde de ontem.
Duas colisões foram registradas em
Cascavel e uma em Santa Maria, distrito de Santa Tereza do Oeste.
O mais grave custou a vida de
Henrique dos Santos Cristóvão, de 20
anos, que morreu ao bater a motocicleta em um poste. O acidente aconteceu por volta das 5h de ontem. Ele
seguida com uma motocicleta Honda CG 160 Start na Rua Minas Gerais,
Centro, quando houve o acidente e
a vítima bateu a cabeça no poste. Não
havia informações do que houve.
O corpo do rapaz foi recolhido ao
IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel e liberado aos familiares.
Na BR-467, também em Cascavel,
três pessoas ficaram feridas em acidente ainda na noite de quarta-feira.
Informações de populares dão conta
de que o Siena seguia na contramão
na pista sentido Cascavel a Toledo,
quando bateu de raspão em um Ford

MOTOCICLISTA morreu na hora ao bater em poste
Ka e depois um veículo Saveiro. Com
a força do impacto, o condutor do
Siena ficou preso nas ferragens. Ele e
a passageira do veículo foram levados em estado grave para o HU (Hospital Universitário). O motorista do Saveiro teve ferimentos moderados e foi
levado para atendimento hospitalar.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

TRÊS pessoas ficaram feridas em acidente na BR-467

Capotamento em Santa Maria

MOTORISTA ficou preso às ferragens embaixo de camionete

Um homem ficou preso nas ferragens de uma camionete
após o veículo capotar. O acidente aconteceu na BR-163,
em Santa Maria, distrito de Santa Tereza do Oeste, na
tarde de ontem. Ele e duas mulheres seguiam em viagem
para Dourados, Mato Grosso do Sul.
O condutor teria perdido o controle da direção e o veículo
capotou várias vezes por cerca de 100 metros. Ele ficou
embaixo do veículo até a chegada do socorro.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado
para fazer o socorro e logo depois o Corpo de Bombeiros de
Cascavel chegou para dar atendimento à vítima mais grave. Após
muito trabalho, o homem foi retirado das ferragens e
encaminhado para atendimento hospitalar com uma das mãos já
amputada e diversos ferimentos graves no rosto.
Duas mulheres que também estavam no carro tiveram
ferimentos leves. Uma delas foi levada para atendimento
hospitalar e a outra recusou encaminhamento.

POLÍCIA
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Roubos mudam a
rotina de empresários
A rotina da microempresária Clara Lucia Kalil de Araújo mudou drasticamente depois de dois roubos
sofridos neste mês em seu supermercado que fica no Bairro Brazmadeira, região norte de Cascavel.
O primeiro aconteceu no dia 1º
de outubro e o outro há uma semana. Três bandidos armados com
revólveres e pistolas levaram todo
o dinheiro do caixa. Eles ainda renderam seu marido, que ficou na
mira de um dos ladrões. “Foi assustador. Achei que nunca passaríamos isso aqui”, conta Clara.
A loja foi inaugurada em fevereiro,
quando a família desistiu do restaurante e decidiu mudar de ramo. Agora, os filhos insistem que a mãe feche de vez as portas do estabelecimento e mude até de endereço. A
ideia não está descartada pelo casal, que estuda o futuro do negócio.
Na tentativa de evitar novos roubos, Clara mudou o horário de atendimento e fecha o estabelecimento bem antes de anoitecer.
A insegurança é constante. As
câmeras de segurança registram furtos de comida como carnes, enlatados, biscoitos e também bebidas alcoólicas quase que diariamente.
Os estabelecimentos comerciais
não são os únicos alvos de assaltantes. As residências estão na mira
deles. Uma delas foi a do mecânico
Alexandre Côrtes. Ele e a esposa
estavam na igreja, em um sábado à

PARA coibir ação de criminosos, moradores
aderem ao projeto Vizinho Solidário
noite. Quando voltaram para casa
perceberam o prejuízo. Foram levados relógios, joias, carnes que estavam no congelador, eletrodomésticos e todo o dinheiro das contas
recebidas pelo empresário naquele
dia. O estrago só não foi maior porque os criminosos não conseguiram
entrar na oficina ao lado da residência. “Isso nunca tinha acontecido.
Minha esposa ficou revoltada. Nossa casa ficou bagunçada, tudo foi
revirado e o que eles conseguiram
carregar foi levado”, lamenta Côrtes.
Na mesma quadra da Rua Gandhi
outros dois vizinhos também foram
vítimas. Perto do supermercado na
Avenida Piquiri os bandidos fizerma a
limpa em oito casas na mesma semana. Por conta disso, moradores do
Brazmadeira aderiram há um mês ao
projeto Vizinho Solidário e por meio
do WhatsApp alertam os participantes sobre qualquer suspeita.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

SEGURANÇA
O número de roubos em outubro em Cascavel aumentou e a Polícia Civil diz que
planeja uma nova operação que terá como foco investigar e prender esses
assaltantes. Contudo, não foram divulgados datas nem locais. Segundo a Polícia
Civil, tratam-se de casos isolados em diversas regiões da cidade.
No acumulado do ano, o número de crimes diminuiu. Os roubos em 27,9%; os
roubos agravados em 21,8% e furto qualificado em 10,8%. Os dados são de
janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2017.
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Giro da
Violência
Eletrônicos apreendidos
A Receita Federal de Cascavel e a
Receita Federal de Foz do Iguaçu, em
operação conjunta, apreenderam um
ônibus e um Ford Ka com eletrônicos e
diversas mercadorias contrabandeados
do Paraguai. A ação aconteceu na BR277, em Santa Tereza do Oeste. Os
detidos foram qualificados e logo
depois liberados. Os materiais foram
levados ao depósito da Receita
Federal em Cascavel.

Corpo encontrado
O corpo de um homem foi encontrado
na área rural de Braganey na tarde de
ontem. Um produtor rural sentiu mau
cheiro, localizou o cadáver e acionou
a Polícia Militar. A Polícia Civil
acredita que o corpo tenha sido
desovado e que se trate de um
homicídio, porém, apenas o laudo do
IML (Instituto Médico Legal) pode
fazer a comprovação, já que o cadáver
está em avançado estado de
decomposição. O homem ainda não
foi identificado.

Agrotóxicos apreendidos
O BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira) apreendeu ontem 16 pneus
contrabandeados do Paraguai e mais
de 100 quilos de agrotóxicos sem
registro legal. Foi em Foz do Iguaçu,
durante patrulhamento na Vila
Portes. Os suspeitos fugiram e o
material foi recolhido. Logo depois, a
polícia localizou um porto
clandestino e apreendeu quatro
pneus de caminhão contrabandeados.
Ninguém foi preso. As ocorrências
foram encaminhadas para a Receita
Federal de Foz do Iguaçu.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

38
00
05
38
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Natação para os fortes
FÁBIO DONEGÁ

Atleta já acostumada às adversidades do esporte depois de competir profissionalmente na natação
e passar pelas desgastantes provas para triatletas, a médica ortopedista Mariana Cristina Fonseca
Kawai, de 42 anos, viverá uma experiência nova neste sábado, quando participará de sua primeira ultramaratona aquática. Será na 1ª
Ultramaratona Aquática do Rio Itapanhaú, em Bertioga (SP).
“Já fiz maratonas aquáticas, de
10 quilômetros, mas os 15 quilômetros da ultramaratona será a
primeira vez que vou competir, apesar de já ter atingido essa metragem em treinos”, diz a nadadora,
que mora em Cascavel há quatro
anos e nada pela equipe da Associação Atlética Comercial.

SÉRIE B
Pos. Time
1º Fortaleza
2º CSA
3º Goiás
4º Avaí
5º Vila Nova
6º Atlético-GO
7º Londrina
8º Ponte Preta
9º Guarani
10º Coritiba
11º Oeste
12º Figueirense
13º Criciúma
14º São Bento
15º B. de Pelotas
16º CRB
17º S. Corrêa
18º Paysandu
19º Juventude
20º Boa Esporte

PG
60
54
53
52
51
48
47
46
45
45
42
41
41
40
37
35
32
32
32
29

J
32
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
32
32
32
32
32

V
18
15
16
14
13
13
13
12
12
11
9
10
10
9
9
8
8
7
6
7

E
6
9
5
10
12
9
8
10
9
12
15
11
11
13
10
11
8
11
14
8

D
8
9
11
8
7
10
11
10
11
9
8
11
11
10
14
13
16
14
12
17

GP
45
43
48
43
32
46
36
35
39
35
31
41
32
31
27
24
27
30
25
25

33ª RODADA

19h15
20h30
20h30
21h30
16h30
16h30
16h30
16h30
18h30

TERÇA-FEIRA
CSA 2x0 B. de Pelotas
HOJE
Londrina x Vila Nova
Juventude x S. Corrêa
Fortaleza x Ponte Preta
Goiás x Avaí
SÁBADO
Guarani x Oeste
São Bento x CRB
Figueirense x Criciúma
Boa Esporte x Atlético-GO
Paysandu x Coritiba

GC
28
33
42
28
23
45
34
28
35
34
32
41
35
32
34
32
39
42
36
42

SG
17
10
6
15
9
1
2
7
4
1
-1
0
-3
-1
-7
-8
-12
-12
-11
-17

MARIANA com o técnico Rui

Naturalmente preparada
Mariana foi nadadora profissional dos 10 aos 23 anos, nadando pela Associação Esportiva São José, em São José dos Campos
(SP). Lá, ela foi companheira de equipe das atletas olímpicas do
Brasil Fabíola Molina e Paula Roberta Aguiar.
“Durante bons anos tivemos um dos melhores revezamentos
4x100m do País. Eu era uma nadadora completa, disputava
provas de costas, peito, borboleta e crawl, mas meus treinadores
falavam que um dia ia entender que nasci para maratona e ultramaratona”, lembra Mariana. “Provavelmente pelo biótipo, fisco e
predisposição, nado bem longas distâncias”, tenta explicar.
O fato é que naturalmente ela migrou para as provas de maior
distância na natação: “Maratonas aquáticas [10 km] foram só
três [participações], mas como eu vinha do triatlo, já vinha
fazendo maratonas maiores durante os treinos. Minha preparação já estava focada em longas distâncias”.

ESPORTE
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Dicas importantes

Fatores extratreino

Experiente profissional da
natação, Rui Comin, técnico de
Mariana Kawai no Clube
Comercial, deu dicas
importantes à atleta para sua
primeira ultramaratona. “Ele
me ensinou muito nesses
quatro meses de preparação,
como o que ingerir para não
interferir no desempenho na
prova, para não distender, não
interferir no intestino e não
dar refluxo. Porque uma coisa
é se hidratar e alimentar
enquanto se está correndo,
outra coisa é quando está
deitado”, explica Mariana.

Para enfrentar os 15 km da prova de Bertioga, Mariana Kawai tem mesclado
seus treinos em águas abertas e piscina, sempre simulando uma situação real,
nadando com roupa de borracha específica, por exemplo. “Na preparação fiz
treinamentos nas Marinas, no Reassentamento São Francisco e mar em
Fortaleza [Ceará], durante as férias, há três semanas”, explica a nadadora.
Para Ultramaratona Aquática do Rio Itapanhaú, ela diz que o foco é terminar a
prova. “O tempo de conclusão nunca foi problema para mim. Talvez a idade traga
isso. Eu entro quase que numa meditação, então pode ser que leve uma, duas,
três, quatro horas... chego a nadar de olhos fechados, mas sempre atenta ao
pace [ritmo] para ver se não estou indo forte demais, que é o mais importante.
Verifico também para saber quando é o momento certo de hidratação e
alimentação, que têm que ser feitas dentro da água, sem tocar nem subir no
caiaque. O tempo é prioridade, mas não a número um. O mais importante é
conseguir acertar a força exercida com o tempo que vai ser gasto e a energia que
está sendo ingerida na hidratação e na alimentação. Isso tem que ser balanceado,
porque é preciso terminar a prova e não são alguns metros, são muitos
quilômetros”, diz Mariana na prova que tem limite de cinco horas para ser concluída
e na qual pode enfrentar condições ambientais (maré, marola, vento, salinidade da
água) que influenciam a todos os participantes no tempo de conclusão.

JOGAM HOJE
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5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.

1- Gevair Marcelo de Souza e Rosineia Silva de Lima
2- Eder José Leão Pereira e Eliane Gonçalves Machado
3- José Henrique Rodrigues e Patricia Gomes Gouveia
4- Rafael Miranda Cardoso e Gisele Sonia Cardoso
5- Guilherme Luft de Cristo e Dabny Ghiggi
6- João Marcos Pereira Brandão da Silva e Keila Lima dos Santos
7- Leonardo Gehlen Globes e Aline Souza de Farias
8- Gelson Braga e Renata Aparecida Breansini
9- Paulo Henrique dos Santos e Maila da Costa Goes
10- Diego Rodrigo de Souza e Bruna do Nascimento
11- Kaio Fabiano de Freitas Borges e Carolina Chagas de Melo
12- José Vinicius Garniel e Mariana Dubay de Almeida
13-Felipe Pereira Medeiros e Karoline Calichio Medeiro
14- Tarcio Elias dos Santos e Michelle Dalazen
15- Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva
16- Teles Santiago Ambrosio e Marcia Dolla
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 26 DE OUTUBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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19h30
21h30
19h15
20h30
20h30
21h30
16h
15h45
15h30

BRASILEIRÃO
Vitória x São Paulo
Vasco x Internacional
SÉRIE B
Londrina x Vila Nova
Juventude x S. Correa
Fortaleza x Ponte Preta
Goiás x Avaí
ESPANHOL
Valladolid x Espanyol
FRANCÊS
Nîmes x Saint-Etienne
ALEMÃO
Freiburg x B. M’gladbach

JOGAM SÁBADO
16h30
16h30
19h
19h
19h
21h
21h
16h30
16h30
16h30
16h30
18h30
11h
12h
15h
10h30
10h30
13h
11h15
15h45

BRASILEIRÃO
Santos x Fluminense
Grêmio x Sport
Flamengo x Palmeiras
Corinthians x Bahia
Chapecoense x América-MG
Cruzeiro x Paraná Clube
Atlético-PR x Botafogo
SERIE B
Guarani x Oeste
São Bento x CRB
Figueirense x Criciúma
Boa Esporte x Atlético-GO
Paysandu x Coritiba
INGLÊS
Liverpool x Cardiff
FRANCÊS
Angers x Lyon
Mônaco x Dijon
ALEMÃO
B. Dortmund x Hertha
Mainz 05 x B. de Munique
ITALIANO
Empoli x Juventus
ESPANHOL
At. Bilbao x Valencia
At. de Madri x Real Sociedad
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ESPORTE

HOJE NEWS, 26 DE OUTUBRO DE 2018
FÁBIO DONEGÁ

A fase classificatória da Série Ouro
do Paranaense de Futsal será encerrada
nesta sexta-feira com quatro jogos,
que definirão os duelos das oitavas
de final. Já classificado, o Cascavel
faz clássico com o Marechal no
Ginásio Ney Braga, às 20h30. O
time rondonense já está garantido na
liderança independentemente do
resultado, já a equipe cascavelense
precisa vencer para se manter em
quarto lugar e contar com o fator casa
no mata-mata da próxima fase. Caso
contrário, precisará de outros
resultados na rodada, como
Umuarama e Campo Mourão
empatarem na Capital da Amizade e
o Foz Cataratas não vencer o São José
em casa. O outro jogo da rodada é
Palmas x Marreco - todos os jogos
serão às 20h30. Das oito vagas nas
oitavas, apenas uma está aberta. Ela
é disputada por São José e Palmas.

Duelo no topo da tabela
e entre opostos na Série A
Num dia atípico de jogos pela
Série A do Campeonato Brasileiro,
São Paulo e Internacional vão a
campo nesta sexta-feira para desafiar Vitória e Vasco, respectivamente, às 19h30 e às 21h30, pela 31ª
rodada, que não terá jogos domingo por causa das eleições.
Quarto colocado e sem vencer
há seis jogos, o São Paulo desafia
um Vitória que somou quatro pontos nos dois últimos jogos e que
agora está a um empate de deixar
a zona de rebaixamento. Assim,
nesse jogo de extremos, o confronto no Barradão pode tirar os paulistas do G4 ou os baianos do Z4.
Já o terceiro colocado Internacional, que perdeu a vice-liderança na
última rodada, desafia o Vasco em
busca de reassumir a segunda colocação, o que de quebra poderá
significar o retorno do Cruzmaltino

carioca para o grupo dos quatro últimos. É que no complemento da
rodada, no sábado, Flamengo e
Palmeiras, vice-líder e líder, farão
duelo no Maracanã.
Para o Atlético-PR o compromisso também será no sábado, contra o Botafogo, às 21h, na Arena
da Baixada. No mesmo dia e horário, o Paraná Clube desafiará o
Cruzeiro, que voltará ao Mineirão
pela primeira vez após o título da
Copa do Brasil.
JOGAM DOMINGO
12h15
14h
16h30
10h30
10h30
13h
17h

ESPANHOL
Barcelona x Real Madrid
ITALIANO
Milan x Sampdoria
Napoli x Roma
INGLÊS
Burnley x Chelsea
Crystal Palace x Arsenal
Man. United x Everton
FRANCÊS
Olympique x PSG

SÉRIE A
Pos. Time
1º Palmeiras
2º Flamengo
3º Internacional
4º São Paulo
5º Grêmio
6º Atlético-MG
7º Santos
8º Atlético-PR
9º Fluminense
10º Cruzeiro
11º Bahia
12º Corinthians
13º Botafogo
14º Ceará
15º Vasco
16º América-MG
17º Vitória
18º Chapecoense
19º Sport
20º Paraná

PG
62
58
57
53
52
46
43
40
40
40
37
36
35
34
34
34
33
31
30
17

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
18
17
16
14
14
13
11
11
11
10
9
9
8
8
8
8
9
7
8
3

E
8
7
9
11
10
7
10
7
7
10
10
9
11
10
10
10
6
10
6
8

D
4
6
5
5
6
10
9
12
12
10
11
12
11
12
12
12
15
13
16
19

GP
47
48
41
40
38
47
35
41
31
25
31
30
29
25
35
26
30
29
27
12

31ª RODADA
HOJE
Vitória x São Paulo
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
19h30
21h30

GC
19
22
22
27
19
35
28
29
35
27
34
29
40
31
42
35
51
45
50
47

SG
28
26
19
13
19
12
7
12
-4
-2
-3
1
-11
-6
-7
-9
-21
-16
-23
-35

