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Às vésperas do Paranaense,
estádio precisa de reforma

 Pág. 14

Com duas equipes na elite do futebol paranaense, Cascavel revive agora antigo
drama: a liberação do Estádio Olímpico Regional. Sem ter atendido ao acordo firmado

ano passado para adequar as arquibancadas, a prefeitura vive um dilema entre
fazer a obra no afogadilho ou pedir mais prazo.
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Rota
perigosa

Um motociclista ficou

bastante ferido ontem ao

perder o controle da

motocicleta e bater em um

poste na Rua Indira Gandhi.

Moradores reclamam da má

sinalização do local.
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 “Mais de 50% desses
condenados por

corrupção sairão pela
porta da frente da
cadeia. Isso seria a

ruína da Lava Jato, o
fim da linha”.

Opinião

Megasena
Concurso: 2101

02 08 18 37 56 58

Dupla sena
Concurso: 1870

02 05 19 21 25 331º sorteio

01 13 22 28 31 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1743

05 06 07 08 10 11 13 15
17 18 19 21 22 24 25

Quina
Concurso:  4836

01 03 34 47 73

Timemania
Concurso: 1262

13 25 27 56 58 59 70
TIME DO

PONTE PRETA

Lotomania
Concurso: 1922

02 05 11 13 24 26 29
38 43 44 45 48 53 57

58 82 86 88 90 95

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05340

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

60.439
24.301

86.310
52.363

37.827

Dia da Sorte
Concurso: 081

06 10 12 25 26 27 29
 FEVEREIROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Quinta

Curitiba
Sexta
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Quinta
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Sexta
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NOVA

07/12 - 21h42
CHEIA

22/12 - 15h50
MINGUANTE

29/11 - 22h21
CRESCENTE

15/12 - 09h49

 Chuva  Chuva

 DIVULGAÇÃO

Procurador da República Deltan
Dallagnol, coordenador da força-

tarefa da Lava Jato, criticou o
indulto concedido pelo presidente

Michel Temer e que pode
beneficiar 21 condenados na

Operação, dentre eles o ex-ministro
Antonio Palocci, o ex-senador Gim

Argello, os ex-deputados André
Vargas e João Argolo, o pecuarista
José Carlos Bumlai, operadores de

propina e empresários.

A IMPRENSA DO INTERIOR

Juarez Alvarenga é advogado e escritor -
juarezlalvarenga@ig.com.br

Há 40 anos um lavrador que morava na roça morria sem conhecer
sua cidade natal. Hoje a notícia é em tempo real. Digo isso para realçar
a importância da imprensa interiorana. Deve ser incentivada e valoriza-
da. Não trocar o idealismo pelo profissionalismo, mas unir ambas. So-
mente assim esses sustentáculos poderão edificar e alavancar o pro-
gresso das cidades.

Pois sabemos que em todo o empreendimento há um pensamento.
Esse patrimônio público que é a imprensa do interior deverá fiscali-

zar, aplaudir e procurar a difícil imparcialidade.
Jogar sua arquitetura de palavras poderá criar leitores conscientes

e despertará um instinto social apurado capaz de mobilizar para ques-
tões substanciais provenientes do atritoso mundo local.

A imprensa interiorana é um andaime que suporta as novas deman-
das da sociedade local. Dar publicidade aos fatos bons e ruins da comu-
nidade é sua função. Escrever com inteligência, censurar com equilíbrio
e elogiar com desprendimento fortalecerão sua penetração nas entra-
nhas da sociedade.

O medo do julgamento popular poderá criar nas autoridades uma
discriocinaridade contida. E somente a imprensa poderá levar à comuni-
dade os fundamentos éticos, fazendo, assim, conter as falcatruas escon-
didas nas cavernas do poder implícito.

Hoje sabemos da velocidade dos acontecimentos e da amplitude de
suas repercussões. E isso é de capital importância para intimidar os
personagens públicos de suas ousadias de condutas ilícitas.

A imprensa do interior é a maior pérola do mundo comunicativo
moderno. Fica perto da realidade local com o poder de transformar a
sociedade em linha ascendente. Por isso sua credibilidade e respeitabi-
lidade vêm afirmando velozmente.

Hoje é imprescindível para qualquer cidade e serve de instrumento
eficaz no progresso da comunidade. Adicionado a isso vem o talento
humano que não tem lugar para nascer.

Como admirador e militante da imprensa interiorana, termino sintetizando
com um grande poeta que dizia: “O mundo começa na minha aldeia”.

 Chuva  Chuva
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Construindo para a prefeitura
A insuficiência de prédios públicos para comportar os serviços
municipais tem chamado a atenção dos investidores. Cascavel
conta hoje com 50 estruturas alugadas. Por ano são pagos R$

500 mil de aluguel. A mais recente que chama a atenção é a do
Laboratório Central/Cedip - inaugurada nesta semana. A área
que por décadas ficou abandonada deu espaço aos barracões
finalizados em menos de dois anos, construídos especialmente

para atender as necessidades do serviço público. O espaço
moderno vai custar aos cofres públicos R$ 28,5 mil por mês, um
total de R$ 684 mil na locação em dois anos, conforme o tempo
estabelecido em contrato. O setor da saúde é o que mais gasta
com locação - são 21 prédios -, um deles é o mais caro de todo

o Município: são pagos R$ 43,9 mil/mês.

UFM MAIS CARAUFM MAIS CARAUFM MAIS CARAUFM MAIS CARAUFM MAIS CARA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Outro avanço no serviço público apresentado ontem pelo
prefeito Leonaldo Paranhos foi o decreto que racionaliza
atos e procedimentos administrativos dispensando
reconhecimento de firma em cartório em alguns documentos.

 A partir de agora a assinatura e a comparação das
cópias pelo servidor serão suficientes.

Embora não tenha sido comentado, a UFM (Unidade Fiscal
do Município) já está com valor definido para 2019 - será
de R$ 43,85. A taxa hoje é de R$ 42,05, ou seja, aumento
de 4,2% com base no IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) de 1º de setembro de 2017 a 31 de
agosto de 2018.

Damasceno
substituído
Damasceno Júnior (PSDC)
se mantém nas funções de
vereador após a denúncia
protocolada por assessora
exonerada que o acusou de
cobrar a devolução de parte
do salário. Como ele
integrava a Comissão de
Ética que analisará o caso,
a substituição teve de ser
feita. A vaga será ocupada
por Josué de Souza -
indicação de Gugu Bueno
(PR). Nesta sexta-feira, às
8h, a Comissão realiza a
primeira reunião e define o
cronograma de oitivas. O
prazo é 90 dias para fazer
relatório a respeito da
denúncia formalizada
contra Damasceno. O caso

também é investigado pelo
Ministério Público.

Bikes recusadas
Os vendedores ambulantes
que estavam nos terminais de
transbordo negociam novos
pontos na cidade. Eles estão
impedidos de retornar após as
reformas. A pedido de Sidnei
Mazutti (PSL), estão em
andamento conversas com o
secretário de Desenvolvimento,
João Andrade, que ofereceu as
“Bikes Legais”. O veículo foi
recusado pelos 12 vendedores
- que, vale lembrar, atuavam
nos terminais sem licitação
havia um bom tempo. Dizem
os ambulantes que o prefeito
Leonaldo Paranhos prometeu
trailers. Insatisfeito, o grupo
espera uma nova reunião.

 Os contribuintes casca-
velenses estão prestes a ter
mais uma facilidade dispo-
nível: Domicílio Tributário
Eletrônico. Em tramitação in-
terna nas comissões perma-
nentes da Câmara, o proje-
to enviado pelo Executivo
municipal agilizará o atendi-
mento ao público e tende a
reduzir a necessidade do
deslocamento do morador
até a prefeitura toda vez que
precisar de uma certidão.

Inclusive, Cascavel tem se
tornado pioneira nessas estra-
tégias: primeiro foi o Aprova
Digital, para registro, análise
e autorização de projetos de
obras no perímetro urbano.
Depois houve a implantação
do Alvará On-Line para empre-
sas que precisam do docu-
mento para iniciar atividades
comerciais e industriais.

Agora, serão disponibiliza-
dos documentos, assinaturas
eletrônicas (certificado digital
e usuários/senha), além de e-
mail e até chat para diálogo.

O texto encaminhado à
Câmara estabelece que a
adesão será facultativa às

Contribuinte
modo “on”

pessoas físicas e obrigatória
para pessoas físicas e jurídi-
cas pertencentes ao cadas-
tro mobiliário, para pessoas
jurídicas pertencentes no ca-
dastro imobiliário e para pes-
soas jurídicas prestadoras ou
tomadoras de serviços tribu-
tados em Cascavel. Após
aprovação dos parlamentares
e sancionada, a legislação
entra em vigor em 90 dias.

O sistema, segundo o
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC), trata da moderniza-
ção da comunicação entre
a Secretaria de Finanças e
os contribuintes. “É uma
funcionalidade eletrônica
que possibilitará a prática
de atos administrativos e
termos processuais de for-
ma eletrônica, via internet,
cujo acesso será restrito
aos usuários autorizados e
aos portadores de certifica-
ção digital de forma a garan-
tir o sigilo, a identificação, a
autenticidade e a integrida-
de das comunicações entre
o Fisco e o contribuinte”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Vantagens do sistema
A partir dessa ferramenta, a administração tributária
poderá informar as pessoas físicas e jurídicas de atos
administrativos, bem como encaminhar notificações e
intimações além de expedir avisos em geral. O
contribuinte poderá realizar consultas a pagamentos
efetuados, situação cadastral, autos de infração,
andamento dos processos, remeter declarações e
documentos eletrônicos, em substituição dos originais
físicos. “O sistema oferece segurança, comodidade e garantia
do recebimento das comunicações da Secretaria de Finanças,
maior rapidez na entrega de informações e redução do custo
operacional da administração com a impressão de
documentos e com a comunicação tradicional, realizada por
meio de correspondência via Correio, por publicações no
Diário Oficial do Estado ou de forma presencial”,
argumenta o prefeito Leonaldo Paranhos.
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 Um grave problema urbano co-
meça a ser enfrentado em Casca-
vel: o despejo irregular de inserví-
veis será combatido com campa-
nhas educativas, destinação ade-
quada dos resíduos e geração de
emprego as famílias quem vivem da
coleta nas ruas.

A partir do próximo ano está pre-
vista a implantação de Ecopontos -
barracões construídos para recebi-
mento, separação e destinação ade-
quada de resíduos que não são re-
colhidos pelos caminhões da coleta
urbana. A facilidade de acesso ten-
de a evitar que os moradores joguem
materiais em áreas públicas, parti-
culares e até de proteção ambiental.

Serão cinco estruturas de 400
metros quadrados construídas no
Conjunto Quebec, Bairro Santa Cruz,
Bairro Cascavel Velho, Bairro Inter-
lagos e Bairro Brasília - regiões in-
cluídas no Território Cidadão e, con-
forme levantamento da Itaipu Bina-
cional, contam com mais famílias
que fazem coleta de recicláveis. Ape-
nas o barracão do Interlagos será
um pouco maior - terá 650 metros
quadrados e será licitado separado.

As licitações serão abertas e,
após a definição das empresas ven-

cedoras, em oito meses os barracões
devem entrar em funcionamento, ou
seja, previsão para agosto de 2019.

Além das construções estão pre-
vistos equipamentos, caminhões,
esteiras, uniformes e EPIs (Equipa-
mentos de Proteção Individuais). Tudo
está garantido por meio de parceria
do poder público com o Instituto das
Águas e a Itaipu - o custo estimado é
de R$ 13,4 milhões. “Esses materi-
ais não podem ser descartados no
lixo comum, por isso vamos facilitar
o acesso dos moradores a pontos
adequados. Os materiais vão gerar
emprego e renda aos catadores de
lixo”, afirma o secretário de Meio
Ambiente, Alcione Gomes.

 Paratletas das Apaes do Bra-
sil inteiro foram convocados para
participar das Olimpíadas Espe-
ciais das Apaes, que começam na
próxima segunda-feira (3) e termi-
nam no domingo (8). Entre os con-
vocados há oito cascavelenses.

Adriana de Moura e Giovani
Araújo integram a equipe de ca-
poeira; João Alves participa nas

competições de futebol 7; Jaqueli-
ne Santos representa o município
nas modalidades de atletismo e
futsal; Rafael Narlock integra a
equipe de futsal; os paratletas Eu-
dimar Pereira e Cosme Breno parti-
cipam nas modalidades de atletis-
mo e handebol e o paratleta Rob-
son Maciel integra as equipes de
handebol e atletismo.

Este ano a etapa nacional será
em Canoas (RS), na Universida-
de Luterana do Brasil.

Quem promove as Olimpía-
das, desde 1973, é a Fenapes
(Federação Nacional das Apa-
es). O objetivo do evento é esti-
mular a ação participativa e in-
tegrar atletas profissionais, di-
rigentes e familiares.

Será o fim dos
lixões a céu aberto?

 Oficinas
O antigo Ecolixo da Rua Manaus

será transformado em uma Escola

de Reciclagem. A reforma ainda
depende de um projeto que será

elaborado pelo IPC (Instituto de

Planejamento de Cascavel). O

espaço será um núcleo de formação

e conscientização ambiental.

“Teremos oficinas de reciclagem,
educação ambiental e atuação com as

cooperativas para aproveitarmos ao

máximo esses materiais descartados”,

ressalta Alcione Gomes.

 Moeda verde
Os moradores que levarem os
materiais até esses Ecopontos

ganharão uma recompensa: será a
moeda verde. Uma espécie de crédito
que poderá ser trocado por utensílios

domésticos ou verduras das hortas
espalhadas pela cidade, por meio do

Programa Agricultura Urbana.

Vêm aí as Olimpíadas  Especiais das Apaes

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

PROJETO visa combater o despejo irregular de lixo
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 Um dos empresários mais bem-
sucedidos do País estará em Cas-
cavel na próxima terça-feira (4).
Guilherme Paulus comanda uma
das maiores operadoras de turis-
mo do Brasil, a CVC. Formado em
Administração de Empresas, Pau-
lus atua na indústria do turismo há
mais de 35 anos. Após vender o
controle da operadora, ele passou
a investir em hotéis, que também
se consolidam como um grande
empreendimento.

Paulus vem à cidade a convite
do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável para parti-
cipar Fórum Rotas Turísticas como
Estratégias de Desenvolvimento
Territorial, que começa às 19h no
auditório da prefeitura.

O evento reúne especialistas no
assunto que informarão sobre po-
tencializar recursos que a cidade
oferece para atrair visitantes e in-
vestimentos.

Guilherme Paulus falará sobre O
turismo como estratégia de fator de
desenvolvimento econômico; An-

No meio de tanta gente à procu-
ra de emprego e com tantos pro-
blemas a serem resolvidos, um
cantinho todo especial chama a
atenção na Agência do Trabalhador
de Cascavel. O espaço criado es-
pecialmente para as crianças há
cerca de um ano e meio pela geren-
te da agência, Marlene Crivelari,
ajuda os pais que não têm com
quem deixar os filhos para buscar
emprego ou resolver outro assunto
na agência.

“Eu vi a necessidade e montei o
espaço infantil. Muitos pais trazem
as crianças porque não têm onde

Rotas turísticas de Cascavel

dréa Roque abordará sobre Rotas
turísticas rurais; e Jaime Nascimen-
to falará sobre Cascavel como polo
regional do agroturismo.

O Fórum tem como apoiado-
res Cascavel Convention & Visi-
tors Bureau, Cotriguaçu, Murog,
Pezzini e Tápia Desenvolvimento

Humano, Prefeitura de Cascavel,
Revista Nova Fase, Sesi/Siste-
ma Fiep e Sicoob.

O evento é aberto para todos os
públicos e as inscrições são gratui-
tas, porém limitadas, garanta sua
vaga. Outras informações pelo te-
lefone 3321-1406, com Patrícia.

deixá-las. Esse local atende essa
necessidade”, explica Marlene.

O espaço foi montado com re-
cursos próprios da gerência.

E os pais aprovam. Daniele
Cristina Saorein foi à Agência do
Trabalhador fazer a carteira de tra-
balho e levou a filha Eduarda, de
oito anos. “É muito bom ter esse
espaço. Há vezes em que a gente
demora para ser atendido e ter
um entretenimento para as crian-
ças é ótimo”.

AS BELEZAS naturais do interior são opção ao agroturismo

AÍLTON SANTOS

 Espaço infantil ajuda pais

 Reportagem: Silvo Matos
   Foto: Aílton Santos

NO MEIO da
agitação da Agência
do Trabalhador,
crianças ganham
espaço para brincar
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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, 29 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Douglas Távora e Jéssica Fontana Ribeiro de Oliveira
2- Marcos Romeu Franceschini e Josiane Aparecida Toneti
3- Phellipe Pereira de Moraes e Eduarda Soares Marques
4- Robson Luís Zorzanello e Didier Anzolin
5- Cleverson Luiz Cluzeni e Eline Mayumi Grossklaus
7- Alison Briga Sandes e Celia Alicia da Silva Marmelo
8- Alexandre Ernega e Vanessa Ferreira da Silva
9- Samuel Nathan Richart Otacilio e Gabrielle Silva Rocha
10- Paulo Adriano Ramos Rodrigues e Andressa Gomes dos Santos do Vale
11- Max Ramer Matos Torres e Renata Rodrigues Nunes
12- Rafael Pereira de Morais Serafini e Suhelem Bianco de Oliveira
13- Tulio de Souza Gonçalves e Daiane de Oliveira Vieira
14- Douglas Pereira Ramos e Mariza Marques Pereira
15- Teles Santiago Ambrosio e Marcia Dolla
16- Natanael Santos Alencar e Ana Leticia Bodaneze
17- Cesar Ricardo Foster e Isabel Cristina Monteiro
18- Enidio Charnovski e Izabel Machado

 A concessionária Ecocataratas
- que administra o trecho da BR-277
que passa por Cascavel - fecha a
partir de amanhã as travessias em
nível na altura dos KMs 588 e 589,
na região próxima ao Bairro Maria
Luiza e ao viaduto da Avenida Car-
los Gomes (KM 590). Apenas o
acesso das vias marginais à rodo-
via ficará aberto.

Embora a medida seja por uma
questão de segurança, quem utiliza
o acesso não gostou do anúncio.

Leonildo Souza trabalha com

Ecocataratas fecha
travessias na BR-277

transporte e passa pelo menos
seis vezes por dia pela travessia do
KM 588, pois precisa cruzar a ro-
dovia para acessar a área central
da cidade: “Vai ficar bem difícil para
a gente que depende dessa traves-
sia para trabalhar. As opções que
deixaram são poucas e distantes
uma da outra. Vai ser muito tempo
perdido com essas mudanças”.

O soldador Sandro Juarez Neri
passa de três a quatro vezes pela
travessia do KM 589 por dia. Ele
precisa cruzar a rodovia por causa

do trabalho: “Vai nos prejudicar bas-
tante! Por aqui é muito prático e, sem
essa travessia, vai ser um tempo
perdido que não quero nem ver”.

Isso porque, com o fechamento
dessas duas travessias, cruzar a
rodovia só será possível por meio
do viaduto da Carelli, na Avenida
Carlos Gomes, distante de um a dois
quilômetros de cada uma delas.

Por conta disso, a preocupação
é com o aumento no fluxo do via-
duto, que já sofre congestionamen-
tos nos horários de pico, especi-
almente entre as 18h e às 19h30,
que é agravado com o início das
aulas na Unioeste.

Segurança viária
A concessionária Ecocataratas

informou que a decisão se deu

após análises técnicas dos locais

realizadas pelo Comitê de

Segurança Viária, composto pela
Ecocataratas, pelo DER-PR

(Departamento de Estradas de

Rodagem) e pela PRF (Polícia

Rodoviária Federal).

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

TRAVESSIAS dos KMs 588 e 589 serão fechadas
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 Cascavel ganhou ontem o CEO
(Centro de Especialidades Odon-
tológicas), um projeto homologa-
do pelo Ministério da Saúde que
atenderá pacientes referenciados
pelas 42 clínicas odontológicas
do Município ofertando as espe-
cialidades de endodontia, perio-
dontia, dentística, estomatologia,
cirurgias e atendimentos de ur-
gência, ou seja, um serviço estru-
turado para atender as demandas
mais complexas na área da saú-
de bucal, altamente qualificado e
contando com infraestrutura mo-
derna. Ele fica na Rua Minas Ge-
rais, 2.392, Centro de Cascavel.
O CEO de Cascavel vai atender a
população de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h.

“Estamos oferecendo no CEO
um serviço de média e alta com-
plexidades, que não é feito nas
unidades básicas de saúde e uni-

Avanço na premiada
saúde bucal de Cascavel

dades de saúde da família. Atual-
mente, o Município utiliza a uni-
dade do CEO Unioeste, que funci-
ona em forma de consórcio em
parceria da 10ª Regional de Saú-
de e seus 24 municípios, justifi-
cando a grande demanda atual. E,
por esse motivo, sentimos a ne-
cessidade de ter esse centro para
atender exclusivamente a deman-
da de Cascavel. Realizar um tra-
tamento mais complexo, que atu-
almente não temos condições de
realizar nas nossas unidades de
saúde”, explicou o prefeito Leo-
naldo Paranhos.

 Amadurecimento
Para o secretário de Saúde, Rubens
Griep, “o investimento feito no CEO
demonstra o amadurecimento do
sistema municipal de saúde bucal e
a verticalização do atendimento.
Avançamos muito na estruturação
da atenção básica odontológica e
agora verticalizamos com o
atendimento especializado. Em
termos de humanização, a atual
estrutura atende as exigências de
ambiência, conforto e luminosidade
que trazem um contexto de
humanização para os trabalhadores
em saúde, mas, principalmente para
nossos usuários, que encontram um
ambiente aconchegante e de
qualidade que não perde em nada
para a iniciativa privada”.

 Estrutura moderna
Para o funcionamento do Centro de

Especialidades Odontológicas, o
Município precisou fazer

adaptações na estrutura do prédio,
aquisição de materiais de consumo

e novos equipamentos. O grande
investimento feito, de acordo com o

prefeito Leonaldo Paranhos, foi a
contratação de profissionais para

compor a equipe, assim como a
aquisição de 27 cadeiras

odontológicas.  O coordenador de
Especialidades Odontológicas da

Secretaria de Saúde, Ederson
Santos Rocha, disse que o governo
federal fará o repasse de R$ 8 mil
por mês com o cumprimento das

cotas de atendimento e o restante
será bancado pelo Município.

VANDERLEI FARIA

Mais de 4 mil pessoas são atendidas mensalmente nos serviços odontológicos
públicos com a realização de mais 40 mil procedimentos/ano e grande parte

necessita de um atendimento especializado “e é esse serviço que vamos
oferecer aqui, no CEO do Município. A porta de entrada para os atendimentos

nesta unidade sempre será a atenção básica, UBS E USFS. Obviamente, as
urgências (dor) terão livre acesso e os pacientes serão atendidos neste serviço

que se inicia por se tratar de um grupo prioritário”, explicou o gerente da Divisão
de Odontologia da Secretaria de Saúde, Shady Yassine.

 4 mil atendimentos/mês
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Natal para Todos
Neste domingo (2) haverá

a abertura oficial do Natal
para Todos 2018, com

apresentações culturais e a
tão esperada chegada do

Papai Noel pela criançada a
partir das 20h30 na Avenida
Brasil em frente à Catedral
Nossa Senhora Aparecida.

Casa do Papai Noel
Na Casa do Papai Noel, no
Centro, o Bom Velhinho
atenderá as crianças de

segunda a sexta-feira, das
18h às 22h, aos sábados,

das 9h às 23h, e, aos
domingos, das 14h às 23h.

Samba de Gafieira
Já pensou aprender a dançar samba de gafieira? No dia 9

de dezembro a Escola Bela Dança, em parceria com a Escola
Oito Tempos, de Curitiba, realiza Workshop de Samba de
Gafieira com o professor Rodrigo Nantes. Informações e

reservas: (45) 99850-0466.

Árvore que enverga o
vento não quebra.
Provérbio Africano

Felicidades!

Nelcir José Razera, Lucilei
Souza, Artur Prates,
Fernando Oschindler,

Adriano José dos Santos
e Otto Reis.

Dezembro Laranja
Laranja é o símbolo da

luta contra o câncer da pele.
Com o slogan “Se exponha

mas não se queime”, a
campanha nacional de
prevenção à doença,

conhecida como Dezembro
Laranja, promoverá um

mutirão de atendimentos
gratuitos neste sábado, das
8h às 12h. Em Cascavel, será

no ambulatório do HU. A
iniciativa é da SBD

(Sociedade Brasileira de
Dermatologia).

Aquela selfie

maravilhosaaaa...

Any Caroline Rocha

DIVULGAÇÃO

 Os “possuídos” Márcio e Gisele, sempre alto astral

ADRIANA TONELLI



N  o  velas

VARIEDADES10
HOJE NEWS, 29 DE NOVEMBRO DE 2018

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

 � REDE GLOBO

Em “As aventuras de Poliana”, Mirela
fica muito brava com Raquel. Sérgio se
surpreende com Joana indo trabalhar bem
arrumada. Raquel mostra para Mirela as
mensagens trocadas por ela e Luca
Tuber. Waldisney pede para Jeferson
vender um vaso. Luísa expõe uma ideia
para reerguer o Comitê do Laço Azul.
Marcelo encontra Luíza na escola.
Yasmim vai à casa de Filipa pedir
desculpa. Mário acha que Joana e Sérgio
vão se separar. Claudia vai à casa de
Filipa pegar o celular de Roger e Yasmim
se esconde. Sr. Pendleton vai à escola
falar com Ruth sobre o site de busca.

Mário acha que
Joana e Sérgio
vão se separar

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação
Rafael, Márcio e Pérola tentam acalmar

Camila. Valéria agradece Gabriela por cuidar
de Márcio. Flora teme os treinos com Paulo
para a apresentação no show de talentos. Jade
se emociona com a história de Márcio e Cami-
la e todos se surpreendem. Mel pede que Ge-
túlio se apresente com ela no evento do Sapiên-
cia e Brigitte incentiva. Dandara, Talíssia e Érico
falam com Jade sobre racismo. Márcio vê
Fábio com Camila e avisa a Rafael. Fábio ame-
aça Camila, mas Rafael intercepta o rapaz, que
acaba preso. Todos cuidam de Camila. Bárba-
ra e Leandro se preocupam com a situação da
comunidade em que dão aulas. Pérola questio-
na sobre a segurança de Camila e Rafaela.

Espelho da vida
Lenita decide ir ao jantar com Emiliano, e

Gentil se preocupa. Cris conhece Jorge e se
impressiona. Michele ajuda Pat a se arrumar
para o jantar. Américo atende o telefone de Ana
para falar com Flávio. Edméia/ Grace tem um
sonho com Margot e Ana. Solange derrama
bebida em Emiliano ao vê-lo chegar com Leni-
ta. Mariane se insinua para Marcelo. Ana se
espanta com os comentários de Alain sobre
Cris. Alain dança com Cris e a faz confessar
que existe outro homem em sua vida.

O tempo não para
Marocas promete ajudar para que Carmen

não sofra com o encontro entre Samuca e seu
pai. Lúcio afirma a Betina que fará o possível

para encontrar Livaldo. Marciana expulsa Vera
Lúcia de casa. Betina recebe a visita de Lalá,
que está disposto a chantageá-la para conse-
guir dinheiro. Carmen se enfurece quando Dom
Sabino lhe conta que acordou com Agustina e
que eles dormiriam em quartos separados
quando as gêmeas estiverem sob sua tutela.
Paulina diz a Barão para não voltar para casa.
Marocas se sente mal e acaba desmaiando.

O sétimo guardião
Valentina revela a Egídio que Gabriel é seu

filho, e Sampaio ouve a conversa. Gabriel e
Luz se amam. Afrodite esconde de Nicolau o
quimono de Diana. Rita de Cássia fica interes-
sada na filmagem feita por Leonardo. Sampaio
abre a porta para Valentina, que entra na gruta
da fonte. Egídio se desespera com a invasão e
sofre um acidente. León ataca Valentina. Lour-
des Maria beija Júnior. Marilda teme que a pas-
sagem secreta para a fonte não exista mais.
Luz encontra León machucado. Judith encon-
tra o corpo de Egídio e se desespera. Gabriel
afirma a Sóstenes que se casará com Luz.
Olavo chega a Serro Azul. Os guardiões avi-
sam a Eurico da morte de Egídio.

SBT
Teresa

Arthur pede a mão de Teresa aos seus
pais, Armando pergunta a sua filha se a tem
certeza de seu próximo passo, Teresa muito
feliz, diz que Arthur é o homem de sua vida.
Aurora fica decepcionada com Teresa por não
ter lhe contado sobre o casamento. Bêbado,
Mariano grita com Teresa e diz que ela não

pode se casar com Arthur por que é sua mu-
lher. Arthur diz a Teresa que o casamento na
igreja será no mesmo dia que o do civil. Aurora
diz a seu pai que Teresa vai se casar, mas que
o noivo não é Mariano, e ela não lhe disse nada,
ainda desabafa dizendo que se sente enganada
por todos, mas agora vai lutar com todas as
suas forças pelo amor de Mariano.

RECORD
Jesus

Barrabás recupera a consciência e esbra-
veja contra os romanos. Adela e Nicodemos o
amparam. Deborah agradece a ajuda de Tiago
Justo. Joana e Chuza surpreendem a todos e
questionam Pilatos. Longinus pede a mão de
Salomé para Antipas. Jesus ensina a seus após-
tolos. Antipas diz que Salomé precisa de mais
tempo e recusa o pedido de Longinus. Pilatos
não atende os pedidos de Joana e Chuza. Laila
tenta impedir que Jairo entre em seu quarto.
Yoná e Gabriela reclamam do clima de discus-
são entre os apóstolos. Madalena agradece por
toda a ajuda de Maria. Laila acaba beijando Ja-
iro novamente.

BAND
Minha vida

Efsun e Seçil chegam na mansão. Nuran
cospe em Bahar, puxa seu cabelo e a proíbe de
trabalhar. Nuran manda Bahar voltar para a man-
são, ela se nega e ele a expulsa de casa. Efsun
vai no local de festa e o segurança não a deixa
entrar. Arda entra e finge não conhecer Efsun,
que é presa após brigar com o segurança.

 � SBT

 � RECORD

 � BAND
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Nem sempre se sacrificar pode ser uma boa ideia, se quer
conquistar esse grande sonho, saiba que terá de se esforçar
por um longo período e fazer alguns sacrifícios. Pese tudo
e tome sua decisão. Depois de um dia tão cansativo e cer-
cado de desafios, repouse cedo e deixe as comemorações
para outra hora. Você precisa estar bem e com a alma leve.

To
ur

o

Seu momento de liberdade chegou, por isso, se jogue na pista
e curta tudo o que puder. Você merece isso mais do que
ninguém. Seu esforço está quase fazendo surtir efeitos pro-
missores. Seja paciente e perspicaz, pois você já está em um
bom caminho. O descanso será fundamental para repor as
energias e passar mais tempo com quem você ama.

G
êm

os Carinho e muito romance embalam o clima da sua noite.
Desfrute esse momento a dois. O sucesso financeiro não
vem antes de muito trabalho. A vida é curta demais para
perder seu tempo com energias negativas e pessoas tóxi-
cas. Cuide de si e seja feliz antes de tudo.

C
ân

ce
r Tire o dia para analisar se vocês têm sido carinhosos um

com o outro, pois uma relação sem afeto não vai muito
longe. Se as pessoas não acreditam em seu potencial, isso
não pode te afetar. Continue acreditando e trabalho.  Muitas
dores e sintomas fortes podem indicar que é hora de ir ao
médico e cuidar de si antes que algum mal te acometa.

Le
ão

Se você está se estressando mais que passando bons
momentos, é sinal de que é hora de rever essa relação.
Nada como ter tempo para os seus estudos e planos parti-
culares. Nada é mais importante que realizar os seus so-
nhos.  Tente se hidratar e se alimentar da forma correta. Evite
exagerar nas bebidas alcoólicas, pois você abusou.

V
ir

ge
m

Não continue dando atenção nem cedendo às chantagens
de quem não está mais com você. Deixe o passado enter-
rado. Pare de atirar para todos os lados e concentre-se em
um objetivo de cada vez. Fique no que você pode realizar
primeiro e siga com calma. Estar de bem consigo mesma e
feliz com sua imagem também faz parte do seu bem-estar.

Li
br

a

Hoje a tarde tende a ser positiva para encontrar alguém
que está chamando sua atenção. Seja sábia e autêntica.
Trabalhe duro, pois seus projetos pessoais estão muito
parados. Faça exercícios mais pesados ou algo mais
ligado à concentração e equilíbrio, esteja ciente de que
você deve começar urgentemente.

E
sc

or
pi

ão Se seu coração diz que é hora de se dar um tempo, não
force a barra, saiba esperar e se recolher. Nada de fraque-
jar quando a intriga e a inveja baterem à sua porta. Quem
quer o seu mal não conseguirá, pois você é mais forte.
Acorde cedo e caminhe antes de ir cumprir suas obriga-
ções, comece a priorizar essas atividades todos os dias.

S
ag

it
ár

io Você pode ir muito mais longe se tiver alguém para te
apoiar. Não deixe que ele impeça você de voar. Esteja
ciente de que causando medo você caminha para o lado
oposto ao respeito. Seja um bom líder. A semana mal
começou e você já se sente esgotada. Cuidado para não
ficar doente por descuido.

C
ap

ric
ór

ni
o

O coração vai bater mais forte com um encontro inespera-
do. O amor voltará a bater em sua porta. Hora de se empe-
nhar naquilo que sempre quis na vida. Você merece seu
espaço. Entenda como seu corpo tem se mostrado e pe-
dido cuidados. Não seja relapsa com o seu bem-estar.

A
qu

ár
io

Quem está ao seu lado tem sido traiçoeiro com você. Se
há desconfiança, seja esperta e não se iluda. Você estará
sendo desafiada esta semana, por isso precisa estar pre-
parada para não decepcionar. Agora que suas energias
foram repostas, esse é seu momento de mergulhar de
cabeça nos seus planos, mas sem se sobrecarregar.

 P
ei

xe
s Acredite nessa paixão e tenha certeza de que os senti-

mentos são verdadeiros. Esse momento é muito propício
para que você esteja alinhada com seus sonhos e não
desista deles. Não tema mudar sua rotina, você precisa
crescer e ir mais longe, por isso esteja saudável.
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 A partir da próxima semana o
comércio cascavelense entra de vez
no clima natalino e começa a aten-
der em horário especial para as
compras de fim de ano. Com isso,
o movimento aumenta, inclusive à
noite. Para garantir a segurança de
consumidores e lojistas, a Polícia
Militar traçou as estratégias do
policiamento durante o período.

O reforço na segurança será fei-
to com realocação de equipes e
empenho de equipes extras. Have-
rá policiamento durante o dia e pa-
trulha reforçada nos horários de
pico, que, segundo a polícia, come-
ça no meio da tarde e vai até o fe-
chamento das lojas.

Segundo o capitão Divonzir San-
tos, o foco da polícia será coibir fur-
tos e roubos que podem ser facilita-
dos pelo fluxo intenso de pessoas
comprando, vendendo ou apenas de
passagem. “Nessas épocas, o au-
mento da circulação de pessoas,
bens e principalmente de dinheiro
é muito grande, então esse reforço
é para garantir a segurança do cida-
dão que estará passeando ou fazen-
do suas compras de Natal. As ações
visam coibir qualquer situação de

Comércio seguro
no fim de ano

risco para que as pessoas possam
circular mais tranquilas”.

Entre as ações de seguranças
desenvolvidas pela polícia está
patrulhamento, abordagens, blo-
queio do trânsito e policiamento
inteligente com policiais disfarça-
dos ou à paisana circulando pelos
locais. Serão usados carros, motos,
cavalaria e policiamento a pé.

A coordenação das ações de
segurança é toda da PM, mas a for-
ça-tarefa inclui Polícia Civil, Guarda
Municipal e BPFron.

Horário especial
Segundo a convenção coletiva da
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e

do Comércio Varejista de Cascavel

e Região), a partir do dia 5 de

dezembro as lojas atenderão das

9h até as 20h de segunda a sexta-

feira e das 9h até as 18h no
sábado. A partir do dia 14 o

atendimento será estendido até

as 22h de segunda a sexta e até as

20h aos sábados.

Apesar de ajudar nas vendas, o

horário estendido é motivo de
preocupação para quem trabalho

no comércio. “A noite é

considerado um período crítico

para nós. Já tivemos casos de

clientes assaltados na saída da loja

e outros casos nas proximidades
que a gente fica sabendo. Por isso

apoiamos totalmente essa

iniciativa da polícia”, afirma o

gerente de loja Alencar Campos.

Reforço nos bairros
De acordo com a PM, o reforço na

segurança do comércio de Cascavel

será estendido às regiões periféricas da
cidade. Nas ações de policiamento

estão incluídos reforços na segurança

das zonas norte e sul e centros

comerciais.  Segundo o capitão Divonzir

Santos, todo eixo onde houver

comércio ativo na cidade receberá
policiamento reforçado durante o

horário do atendimento.

Mais informações
A Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) conside-

ra que ter segurança é fundamental nesta época em que mais
pessoas saem de casa especialmente à noite para comprar e ver
a cidade decorada. Por isso, fará o encontro empresarial semanal
com o tema Segurança no Comércio no fim de ano nesta quinta-

feira (29), às 18h30, na Sala Paraná. Na ocasião, a Polícia Militar
vai detalhar o esquema de segurança na cidade.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos COMÉRCIO terá policiamento reforçado no fim de ano
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Giro da
Violência

Preso
O GDE (Grupo de Diligências Especiais)

prendeu na tarde dessa quarta-feira (28)

um rapaz de 25 anos que tinha mandado

de prisão em aberto por revogação de

benefício. Ao perceber a chegada da

polícia, Lucas Clamoroska tentou fugir

pulando a janela da residência, mas após

perseguição foi capturado. Na casa, a

polícia encontrou uma porção de 28

gramas de maconha. Lucas já possui

passagens por roubo e furto e foi

conduzido para a 15ª SDP, assinou termo

circunstanciado pela posse de droga e

colocado à disposição da Justiça.

19 salários mínimos
O proprietário da distribuidora de

bebidas que foi preso em flagrante por

comercializar mercadoria imprópria para

o consumo na noite de terça-feira foi

solto na manhã dessa quarta-feira (28).

Ele pagou fiança no valor de 19 salários

mínimos, o que corresponde a R$

18.126, e vai responder em liberdade.

A investigação que culminou na prisão

de Anderson Luiz Bueno foi

desencadeada após a polícia receber

denúncias de pessoas que passaram

mal depois de consumir os produtos.

Muitos deles estavam vencidos ou com

o prazo de validade apagado dos

rótulos. O Setor de Estelionato da

Polícia Civil apreendeu, na loja de

Anderson, cerca de 750 garrafas de

cervejas especiais vencidas avaliadas

em R$ 15 mil.

Falso roubo
Uma mulher de 23 anos foi presa na

noite de terça feira por falso

comunicado de roubo no Bairro

Coqueiral, em Cascavel. Ela procurou o

2º Pelotão da Polícia Militar e informou

que havia sido roubado um veículo

Renault/Oroch de cor cinza e placas QPA-

5341, alugado por ela. Após cair em

várias contradições, ela confessou que

se tratava de um golpe e que o veículo

tinha sido levado para o Paraguai para

ser usado no transporte de contrabando.

Ela foi encaminhada à 15ª SDP.

Adolescente em
surto de raiva

O Siate foi acionado pela dire-
toria do Colégio Estadual Brazma-
deira, na zona norte de Cascavel,
na tarde dessa quarta-feira (28)
para conter um adolescente de 14
anos que entrou em surto duran-
te o horário de aula.

De acordo com a diretora Glei-
cy Andrade Baptista, o menino
está passando por instabilidades
na família, entrou em um estado
de raiva e começou a proferir xin-
gamentos. “Não houve agressão
física a nenhum professor ou a
colega. Ele está passando por um
momento de luto na família e teve
esse surto, mas ele não é um ado-

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 43

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

lescente agressivo. Também não
é envolvido com drogas e nunca
nos causou problema no colégio”,
explicou a diretora.

De acordo com ela, após ser aten-
dido e medicado pelo Siate, o ado-
lescente foi para casa com os pais.

A Polícia Militar esteve no lo-
cal e registrou o boletim de ocor-
rência. Apesar do susto, nin-
guém ficou ferido.

MOTOCICLISTA BATE EM POSTE
Um motociclista sofreu várias fraturas ao bater violentamente

contra um poste no Bairro Santo Onofre, zona oeste de Cascavel, na
tarde dessa quarta-feira (28).

Segundo testemunhas do acidente, o homem descia pela Rua Indi-
ra Gandhi em direção à Avenida Tancredo Neves quando perdeu o con-
trole da motocicleta e atingiu o poste de energia elétrica, na calçada.

Com a força do impacto, João Batista de Oliveira (43) quebrou o
tornozelo esquerdo e o braço esquerdo na altura do pulso e teve
uma fratura exposta no fêmur esquerdo, além de várias escoriações
pelo corpo e cortes profundos na face.

Após receber atendimento dos socorristas e do médico do Siate
no local, ele foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário).

População reclama
O acidente de ontem na Rua Indira Gandhi reforça a queixa dos moradores

do local sobre a falta de redutores de velocidade. Um trabalhador que
utiliza a via todos os dias e pediu para não ser identificado disse que a

situação fica mais difícil para pedestres e cadeirantes: “Eu já vi cadeirante
tendo que transitar no meio da rua. A calçada, quando não está coberta

pelo mato, está coberta pelo lixo. É complicado”.
A rua é dividida por tachões, mas falta sinalização, lombadas, calçada e

principalmente consciência por parte da população que há tempos utiliza
o local como depósito de entulhos e lixos.

 Reportagem: Bethania Davies
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 Local que receberá intensa car-
ga de jogos no Paranaense de Fu-
tebol 2019, ano em que Cascavel
terá duas equipes na elite do cam-
peonato estadual pela primeira vez
na história, o Estádio Olímpico Re-
gional Arnaldo Busatto vive um im-
passe que parece se repetir a cada
início de competição.

Tem sido assim há pelo menos
dois anos, desde a reforma geral
que modernizou o local. A celeuma
desde então se dá pelas rampas
de acesso do público geral às ar-
quibancadas. Todas as 19 entradas
precisam passar por adequações
no grau de inclinação, umas com

Impasse no estádio
maior, outras com menor necessi-
dade de correção.

Em 2017 o Município formalizou
um TAC (Termo de Ajuste de Condu-
ta) com o Corpo de Bombeiro com-
prometendo-se a resolver a pendên-
cia. Encerrado o prazo de um ano o
acordo foi renovado. Com isso, o
laudo de Prevenção e Combate de
Incêndio, emitido pelo Corpo de
Bombeiros, mantém o Estádio
Olímpico liberado para uso até o
próximo dia 20 de janeiro, dia no
qual está marcado FC Cascavel x
Toledo para o local, pela primeira
rodada do campeonato.

“Uma terceira renovação no TAC

é possível, mas somente com a con-
cordância no Ministério Público.
Nesse caso, o novo prazo será se-
melhante aos anteriores: um ano”,
explica o tenente-coronel do 4º Gru-
pamento do Corpo de Bombeiros
Fernando Raimundo Schunig.

 Com o Estádio Olímpico “fe-
chado” enquanto o gramado re-
cebe tratamento especial para o
início do Paranaense, a Secesp
(Secretaria de Cultura e Esporte)
de Cascavel avalia cumprir as exi-
gências do TAC (Termo de Ajuste
de Conduta) e corrigir o grau de
inclinação das rampas de aces-
so às arquibancadas.

Ontem, a pedido da pasta, uma
equipe do setor de engenharia da
Secretaria de Serviços e Obras Pú-
blicas do Município esteve no es-
tádio (foto) para realizar medições
para levantar os custos da obra.

“Nós trabalhamos com duas
possibilidades. Nessa quarta-fei-
ra a equipe da Sesop concluiu o
projeto das rampas, para ver se

Secesp avalia cumprirobras nas arquibancadas

FÁBIO DONEGÁ

 Outros laudos
Além do laudo de Prevenção e
Combate de Incêndio, emitido
pelo Corpo de Bombeiros, o
Estádio Olímpico de Cascavel
precisa de outros três para ser
liberado para uso. O de
Segurança, emitido pela Polícia
Militar, foi confeccionado após
vistoria realizada nesta
semana que solicitou o plano
de segurança do local para
liberá-lo para jogos com
torcida. Já os de Engenharia,
emitido pelo Crea-PR
(Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Paraná), e o de Condições
Sanitárias e de Higiene,
emitido pela Vigilância
Sanitária, foram
confeccionados após vistorias
há 15 dias. O único a
apresentar exigência foi o de
Condições Sanitárias,
solicitando a identificação do
promotor do evento a cada
utilização do estádio.

conseguiremos cumprir o TAC até
dia 20 de janeiro, que é nossa
data limite. Enquanto isso, já so-
licitamos uma audiência com a
promotora Larissa [Kaick Vitoras-
si Batistin] como um ‘Plano B’,
caso seja preciso pedir uma pror-
rogação do TAC”, explica o secre-
tário municipal de Cultura e Espor-
te, Ricardo Bulgarelli.
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De olho em angariar talentos
para suas categorias de base, o Fu-
tebol Clube Cascavel promoverá
neste fim de semana uma seletiva
para jovens atletas nascidos nos
anos de 2000 (18 anos) a 2004
(14 anos). Os testes serão realiza-
dos amanhã e sábado no Estádio
Ninho da Cobra, durante o período
da manhã e à tarde.

Nesta sexta-feira a “peneirada”
será para os participantes das ca-
tegorias sub-14, sub-15 e sub-16,
nascidos respectivamente nos anos
de 2004, 2003 e 2002. No sába-
do, o dia será de avaliação para os
nascidos em 2000 (18 anos) e

Peneirada no
FC Cascavel

2001 (17 anos). Nos dois dias os
testes serão das 9h às 12h e das
14h às 17h.

A participação na seletiva é gra-
tuita, mas é necessário cumprir al-
gumas exigências, como apresentar
exame de eletrocardiograma com lau-
do médico. Além disso, é preciso que
os menores de 18 anos levem decla-
ração de pais ou responsáveis.

Para todos, é obrigatório levar
documento de identidade com foto
e material particular para treino (ca-
misa, calção, meião, caneleira e
chuteira de trava). As inscrições
devem ser feitas no site da equipe:
www.fccascavel.com.br.

 A três dias de dar início à sua pré-
temporada, o Cascavel Clube
Recreativo anunciou, ontem, o técnico
Allan Aal (foto) para comandar a
equipe no Paranaense de Futebol
2019. O treinador, de 39 anos e
natural de Paranaguá, foi destaque nas
duas últimas edições do Estadual à
frente do Foz do Iguaçu. No
campeonato deste ano, aliás, deixou
o Azulão invicto e na semifinal da
Primeira Taça (Taça Dionísio Filho)
para salvar a Portuguesa de
Desportos do rebaixamento na Série
A2 do Campeonato Paulista. Aal
chega hoje à Cascavel e será
apresentado às 16h, no CT do
CCR, às margens da BR-369. Os
jogadores devem começar a se
apresentar sábado ao treinador.

 Equipe comandada por Cassia-
no Klein, treinador já anunciado
pelo Cascavel Futsal, o Joaçaba le-
vou a melhor sobre o Jaraguá na
primeira partida entre as equipes
pela semifinal do Campeonato Ca-
tarinense, na noite de terça-feira.

Fora de casa, o Joaçaba abriu
dois gols de vantagem no primeiro
tempo, com Julio e Marquinhos, e
sofreu o empate ainda na etapa ini-
cial, com Diego e João Guilherme.

O gol da vitória foi marcado por Yan,
no segundo tempo.

O jogo de volta será sábado (1º),
às 20h, com o apoio da torcida no
Centro de Eventos da Unoesc. O Jo-
açaba decide em casa porque teve
melhor campanha na primeira fase,
em segundo na tabela, enquanto
que o Jaraguá ficou em terceiro. A
equipe joaçabense tem a vantagem
do empate no tempo normal para
avançar à final da competição.

 AMISTOSO
Em preparação para o Paranaense de Futebol 2019, o elenco principal do FC

Cascavel realizará nesta quinta-feira seu quarto amistoso de pré-temporada.

O desafio será contra o selecionado local em Boa Vista da Aparecida, às 18h.

Antes, no período da manhã, às 10h30, os comandados do técnico Paulo

Foiani realizarão trabalho muscular no campo 1 do CT. A saída para o

amistoso está programada para as 15h. Nos testes anteriores, o FCC goleou o

selecionado de Marechal Cândido Rondon por 7 a 1, empatou sem gols com o

D’Napolli – tradicional equipe amadora de Cascavel – e venceu o time sub-20

da Chapecoense por 2 a 0.

Joaçaba larga na frente
na semi do catarinense

CASCAVEL CR
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 Competição que deveria ter sido
encerrada no último sábado, mas
que foi transferida inicialmente para
o dia seguinte e depois para o “dia
8 ou 9 de dezembro”, conforme co-
municado da Conmebol, a Liberta-
dores 2018 pode ter o campeão de-
finido sem a disputa em campo en-
tre River Plate e Boca Juniors.

Segundo o diário “La Nación”, da
Argentina, que teve acesso ao do-
cumento de 26 páginas apresenta-
do pelo time Boca, o time xeneize
tenta conquistar o título da Liberta-
dores por meio do tribunal, pedindo
a desclassificação do River Plate
após os incidentes do sábado.

O Boca Juniors afirma que seu
elenco foi vítima de uma “covarde
e orquestrada agressão”. Como era
esperado, cita também a elimina-
ção de 2015, quando um de seus
torcedores jogou gás de pimenta no
túnel do vestiário do River Plate.

Para o time presidido por Dani-
el Angelici, “as lesões sofridas pe-

No tapetão, Boca?
los jogadores do Boca foram mais
graves que as sofridas pelos joga-
dores do River em 2015”.

Na visão do Boca Juniors, “a
partida está desnaturalizada para
sempre”, acrescentando que jogar
uma semana ou dez dias depois da
agressão representaria uma clara
desvantagem desportiva, além de
trazer outros efeitos, como uma
possível mudança nas equipes com
a recuperação de algum jogador
com o prazo maior.

Para isso tudo, o Boca traz a
palavra do psicólogo da equipe, afir-
mando que todo o caso vivido no
sábado “gerou nos jogadores des-
concentração, irritabilidade, angus-
tia, deixando-os sem boa capacida-
de de resposta emocional para to-
mar decisões adequadas”.

PLACAR DE ONTEM

LIGA DOS CAMPEÕES

At. de Madri 2x0 Mônaco
L. Moscou 2x0 Galatasaray
Tottenham 1x0 Internazionale

PSV 1x2 Barcelona
Napoli 3x1 Estrela Vermelha

PSG 2x1 Liverpool
Porto 3x1 Schalke 04

B. Dortmund 0x0 Club Brugge
SUL-AMERICANA

22h45 Jr Barranquilla x Ind. Santa Fé

JOGAM HOJE

 O evento que anunciará ao mundo os vencedores
do prêmio “Bola de Ouro”, organizado pela
revista France Football, será na próxima segunda-
feira (3). Apesar disso, a direção da publicação
francesa declarou que os vitoriosos já têm
conhecimento de que conquistaram a homenagem.
Com isso, já vazaram informações sobre o
vencedor. Eleito o melhor jogador do mundo pela
Fifa (foto) em setembro e agora concorrendo com
outros 29 jogadores ao prêmio Bola de Ouro, o
croata Luka Modric seria também escolhido como
melhor do mundo nesta premiação.

UEFA


