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prazo vai até dia 30
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A Prefeitura de Cascavel tem uma meta ambiciosa: criar um anel de integração 
ligando todas as comunidades rurais. O Município tem uma das maiores rotas 

no campo, com 3,5 mil quilômetros de estradas rurais. 

Cascavel projeta anel de
integração do interior

l Pág. 3

AÍLTON SANTOS

Demora, queixas e acidentes
As obras de pintura na BR-277 têm tirado a paciência dos motoristas, que pedem 
que elas sejam feitas em períodos de menor movimento. Eles relatam o medo de 

acidentes. E ontem uma colisão aconteceu a 100 metros daquela que envolveu 
sete veículos e resultou em três mortos, no domingo.  l Pág. 13
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Nublado com Chuva Nublado

Uma aldeia na lua? ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Sol

Vivaldo José Breternitz é doutor em Ciências pela Universidade 
de São Paulo; é professor da Faculdade de Computação e 

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Nublado com Chuva

Ao comemorarmos 50 anos da chegada do homem à 
lua, vale relembrar que em 2015 o diretor-geral da Agência 
Espacial Europeia (European Space Agency - ESA), Jan 
Wörner, lançou a ideia de se criar uma aldeia na lua - o 
projeto foi chamado “Moon Village”.

Wörner se inspirou no alto nível de cooperação 
alcançado durante os trabalhos da Estação Espacial 
Internacional; o Moon Village representa uma extensão 
desse projeto, criando uma base permanente na lua.

O MIT (Massachusetts Institute of Technology), em 
colaboração com a ESA e algumas empresas, está pes-
quisando o assunto, tentando demonstrar o potencial de 
uma parceria internacional público-privada para promover 
a exploração do espaço.

O projeto Moon Village centra-se, neste momento, na 
necessidade de sistemas de habitação na lua a serem 
utilizados em atividades de pesquisa, principalmente.

A equipe propôs um projeto localizado vizinho ao Polo 
Sul lunar, onde há recursos como luz quase perpétua e 
gelo nas crateras próximas, a fim de maximizar a utilização 
de recursos ali disponíveis e diminuir a necessidade de 
transportar produtos a partir da Terra.

Para os terráqueos, seria ótimo se esse projeto fosse 
à frente... 

Presidente Jair 
Bolsonaro diz 
que não está 
preocupado 

com as próximas eleições 
e não vai mudar diante 
de repercussões negati-

vas das suas declarações. 

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “Sou assim 
mesmo. Não 
tem estra-

tégia. Se eu 
estivesse preocupado 
com 2022 não dava 
essas declarações”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A pizza da CPI
O vereador Paulo Porto fez questão de se manifestar sobre 

a condenação, pela juíza Raquel Fratatonio Perin, dos 
irmãos Fabio Junior e Felipe Cecchetto, o pai Oilson Paulo 
e o tio Zerbine Barnard à pena de dois anos de detenção 
e dez dias multa por fraude em licitação para beneficiar 
a empresa FJ Cecchetto. “Em novembro de 2016 fui voto 
vencido na chamada CPI das Horas Máquinas e entreguei 

relatório separado pedindo apuração das 
denuncias ao Ministério Público. Passados 

quase quatro anos, a Justiça condenou 
os acusados provando que estávamos 

certos em insistir na apuração dos fatos. 
O tempo segue sendo o senhor da razão”. 

Para ler a íntegra da sentença, passe o 
leitor de QR Code do seu celular. 

Refic I
O prefeito Leonaldo Paranhos sancionou ontem (31) a lei aprovada 

pela Câmara de Vereadores que implantou o Refic/2019. A partir 
desta quinta-feira (1º) os contribuintes que possuem dívidas com 

o Município já podem procurar a Secretaria de Finanças para 
aderir ao programa e pôr as contas em dia. 

Refic II
Para facilitar o acesso, a prefeitura colocou à disposição 

dois lugares para receber a população, uma na Sede 
Administrativa do Bairro Floresta e outra na própria 

prefeitura. A expectativa é de que sejam arrecadados cerca 
de R$ 20 milhões com o plano de refinanciamento das 

dívidas. O prazo para adesão vai até 30 de agosto.

HojeNews - Que avanço 
pode ser verificado no inte-
rior de Cascavel?

Ney Haveroth - Atuamos 
na manutenção das estradas 
de maneira intensa, retomando 
a conservação dos equipamen-
tos. Conseguimos adequar até 
o momento 20% das estradas 
em situação emergencial, e as 
demais estão em manutenção 
leve. A atual gestão encontrou 
equipamentos desmontamos, 
três patrolas velhas, mal fun-
cionando. Nesses dois anos 
e meio foram compradas seis 
novas e uma escavadeira hidráu-
lica. Precisamos avançar agora 
em máquinas reservas, no caso 
de conserto de outras e, assim, 
o serviço não para. Temos hoje 
nove empresas com o Sisb (Sis-
tema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal) e 
100 com o SIM (Serviço de Ins-
peção Municipal).

HojeNews - Quais obras 
estão em andamento?

Haveroth - Estamos con-
cluindo sete quilômetros de cal-
çamento em um trecho e outros 
nove em outro. Terminamos 16 
km para cascalhamento por 
meio de convênio com a Itaipu, 
licitamos mais 50 km de cas-
calhamento e outros 25 km de 
asfalto para o interior.

HojeNews - Como será 
a destinação fixa de verbas 
para a agricultura?

Haveroth - A proposta é 
que exista na legislação muni-
cipal a destinação de verbas 
para a manutenção das estra-
das. Estamos fazendo estudos 
para estipular quanto é neces-
sário para manter as estradas. 
Com essa referência, teremos 
um parâmetro para investi-
mentos no campo. Estamos 
levando em consideração 

Horas Máquinas
O pedido de abertura da 
CPI partiu do vereador 
Celso Dal Molin. A 
comissão era formada 
pelos vereadores Luiz 
Frare, Robertinho 
Magalhães e Paulo Porto. 
O “faz-tudo” do ex-prefeito 
Edgar Bueno, Ivan Serafin 
Borges, acusado de ser o 
articulador do esquema, 
também é réu no processo, 
mas deve ser julgado 
separadamente por um 
pedido de dificuldade 
mental.

Estação Cidadania
O prefeito Leonaldo 
Paranhos homologou 
a licitação para a 
revitalização da antiga 
área do Terminal de 
Transbordo Leste, que será 

transformada na Estação 
Cidadania, com áreas de 
lazer, recreação e cidadania. 
A Construtora Dinâmica 
Ltda foi a vencedora com 
valor de R$ 467.948,29. O 
contrato para a execução das 
obras deve ser assinado nos 
próximos dias.

Calmaria
O ambiente na Câmara de 
Vereadores de Cascavel está 
tranquilo esta semana por 
conta do recesso. Mas as 
coisas devem mudar a partir 
da próxima semana. Hoje 
(1º) será divulgada a pauta 
das sessões de segunda e 
terça-feira, quando retomam 
as discussões. A extinção 
da Cettrans deverá estar 
no centro dos debates 
e promete pôr fogo no 
Legislativo.

Área rural terá anel
integrado por asfalto

Com 3,5 mil quilôme-
tros de estradas rurais, 
a conservação das vias é 
cobrança constante dos 
agricultores. Cascavel ado-
tou nesta gestão municipal 
o slogan Capital da Pro-
dução devido às riquezas 
agrícolas e, sobretudo, os 
potenciais a ser explorados. 

Para o secretário de Agri-
cultura, Ney Haveroth, o 
investimento em infraestru-
tura para o tráfego rural é 
extremamente necessário e, 
por isso, estudos estão em 
andamento para que seja 
criado um anel de integra-
ção entre todas as comuni-
dades rurais de Cascavel.

gastos com combustível, sina-
lização de frota e manutenção, 
enfim, algo bem concreto, com 
base na capacidade do Municí-
pio para gastar.

HojeNews - Como incenti-
var a permanência da popu-
lação no campo?

Haveroth - Há um projeto 
em andamento para criarmos 
um anel de integração das comu-
nidades. Temos grandes possibi-
lidades de novos convênios com 
a Itaipu para infraestrutura, tre-
chos de estradas não contempla-
dos, criando um anel de ligação 
das principais comunidades até 
o centro urbano. Com o acesso 
mais facilitado e maior investi-
mento, acreditamos reduzir o 
êxodo rural garantindo qualidade 
de vida aos moradores. Temos 
uma população rural de 25 
mil moradores e pretendemos 
garantir melhor infraestrutura a 
todos, com pavimentação neste 
anel em um trecho já existente.

HojeNews - Como suprir 
a falta de cascalho?

Haveroth - Pretendemos 
adquirir um britador. O custo esti-
mado é de R$ 3 milhões. Com 
o uso das britas, acreditamos 
que o tempo de conservação 
seja maior, reduzindo gastos 
com servidores e equipamentos 
para obras constantes. 
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 Quatorze alunos do Ensino Fun-
damental da Apae de Cascavel já 
têm compromisso marcado para 
o dia 16 de agosto. Na oportuni-
dade, eles vão participar da Tarde 
de Autógrafos de livros que eles 
mesmo escreveram e desenharam, 
com orientação de professores do 
setor pedagógico da Apae, dentro 
do projeto de Incentivo à Leitura, da 
Editora Estante Mágica. “Trata-se de 
um projeto totalmente gratuito que 
torna cada criança autora do próprio 
livro e que causa um reflexo posi-
tivo no desenvolvimento da pessoa 
com deficiência”, destaca Suzana 
Neves, coordenadora do Ensino 
Fundamental da Apae de Cascavel. 

Para ela, a leitura e a escrita 
são essenciais para a evolução e 
o aprendizado do aluno.

CRIATIVIDADE
Cada aluno teve liberdade para 

escolher o tema do livro. Alguns 
optaram em contar sua história 
dentro da instituição e outros 
ousaram com a criação de histórias 
extraídas da própria imaginação.

VERSÕES
Essa é a primeira vez que o 

Espaço APAExonado

Apae prepara Tarde de Autógrafos

FOTOS: VANDRÉ DUBIELA/ASSESSORIA APAE

projeto conta com a participação de 
pessoas com deficiência, gerando 
a necessidade de mudanças na 
plataforma de conteúdo. Além do 
livro físico, será possível encontrar 
versões como E-book e pockets. 

A imaginação foi para o papel 
e, a partir disso, muitas histórias 
foram criadas pelos alunos. 

O livro também reserva um 
espaço para uma pequena biogra-
fia, com foto, do autor do livro. A 
iniciativa já oportunizou a chance 
de escrever um livro a mais de 400 
mil alunos, de quatro mil escolas e 
mil municípios do País. 
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No dia 6 de agosto será realizado o lança-
mento oficial da campanha Agosto Dourado 
e está prevista uma série de atividades para 
incentivar a prática da amamentação no Muni-
cípio de Cascavel.

As ações foram elaboradas pelas Tutoras da 
Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) 
da Secretaria de Saúde, que apoiam a causa 
e mostram a importância da amamentação.

Segundo dados da Organização Pan-A-
mericana da Saúde de 2018, apenas 38% dos 
bebês são alimentados exclusivamente com 
leite materno até os seis meses de vida no 
continente americano e só 32% continuam 
amamentando até os 24 meses, que apontam 
baixos índices de aleitamento.

A alimentação saudável tem início com o 
aleitamento materno e a introdução alimentar 
infantil. Esses são fatores que impactam na pre-
venção e redução da obesidade adulto e infantil, 
desnutrição e mortalidade infantil, e mortalidade 
por doenças crônicas não transmissíveis.

Dados do Ministério da Saúde de 2011 
indicam que a obesidade está associada a 
essas doenças, que já alcançaram um total 
de óbitos em 72% no Brasil.  

A Divisão de Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria de Saúde de 
Cascavel divulgou no fim da tarde 
dessa quarta-feira (31) o fecha-
mento parcial do ano epidemiológico 
da dengue correspondente a agosto 
de 2018 a julho de 2019. Nesse 
período foram notificados 3.419 casos 
suspeitos de dengue; 1.649 foram 
descartados (1.262 por critério labo-
ratorial e 387 por critério clínico epide-
miológico); 175 foram inconclusivos e 
1.587 casos positivos.

O registro de pessoas com 
a doença é 5.567% maior que 
o registrado no ciclo passado 
(17/18), quando houve 28 pes-
soas infectadas, e 3.350% maior 
que no anterior (16/17), quando 

Dengue: casos cresceram
5.567% em um ano

foram confirmados 46 casos de 
dengue em Cascavel.

Neste ano, três pessoas mor-
reram em decorrência da doença.

A diretora do Departamento de 
Vigilância em Saúde, Beatriz Tam-
bosi, explica que o grande mutirão 
de limpeza realizado em Casca-
vel a partir de abril “surtiu efeito 
positivo no combate à dengue na 
cidade, contudo, mesmo com o 
clima frio, é preciso redobrar os 
cuidados básicos para eliminação 
dos focos do mosquito transmissor 
da dengue, pois o município conti-
nua registrando casos e o apoio 
da população no combate ao vetor 
transmissor é fundamental para 
evitar novos casos da doença”.

Segundo ela, a inspeção sema-
nal nas residências deve integrar a 
rotina da população verificando pos-
síveis locais que possam acumular 
água, como calhas, ralos de banhei-
ros não utilizados, vasos e pratos de 
plantas, pratos de alimentação dos 
animais de estimação, reservatório 
de água da geladeira e ar-condicio-
nado, acondicionamento incorreto de 
resíduos sólidos (lixo), garrafas pet 
e de vidro, lajes, cacos de vidros em 
cima de muros, plantas que acumu-
lam água, caixas de água e tonéis de 
armazenamento de água de chuva, 
plantas que acumulam água, pisci-
nas não utilizadas frequentemente 
devem ser limpas e tratadas corre-
tamente, entre outros. 

Programação:
No dia 6 de agosto será realizado o lançamento oficial da campanha com 

a capacitação de atualização sobre aleitamento materno e introdução 
alimentar infantil para médicos e enfermeiros das unidades de saúde e 

nutricionistas da rede, no auditório do Tribunal do Júri Unipar;
Haverá ainda Exposição Fotográfica, no Shopping JL, durante o mês de 

agosto. E a realização de orientações sobre aleitamento materno e intro-
dução alimentar em salas de esperas e reuniões de grupos que as unida-

des de saúde durante o mês.

SECOM

 Agosto Dourado, um mês dedicado à amamentação
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos

Cadeirante não consegue 
isentar transporte público 

 Em junho do ano passado a 
vida de Gerson Ribeiro Afonso 
mudou drasticamente. Durante o 
expediente, ele caiu sentado segu-
rando uma caixa de frango de aproxi-
madamente 18 quilos. Com a queda, 
fraturou um osso da coluna: “Eu bati 
a coluna na esteira. Além da fratura, 
cinco cartilagens se romperam por-
que elas já estavam gastas”.

Desde então, Gerson não con-
segue andar e usa uma cadeira 
de rodas para se locomover. Ele 
depende do transporte público para 
ir até o local onde faz fisioterapia, 
pegar remédios na farmácia básica 
e ir ao posto de saúde.

Como está sem trabalhar desde 
o acidente e recebendo apenas um 
salário mínimo pelo auxílio-doença, 
Gerson já tentou isentar a tarifa 
do transporte público três vezes e 
recebeu três nãos.

Ele levou o laudo médico até a 
ValeSim, que encaminhou o pedido 
de isenção à Cettrans (Companhia 
de Engenharia de Transpor te e 
Trânsito), que negou a solicitação.

Gerson gasta cerca de R$ 60 
por mês só em deslocamentos. 
Para ele, dinheiro que faz falta: “Eu 
não consegui me aposentar por 
invalidez. Com um salário mínimo 
preciso comprar alimentação, alu-
guel e os remédios”.

A morfina é um dos remédios 
que ele consegue pegar na farmácia 
básica, mas nem todos estão dis-
poníveis, como as cartilagens. Cada 
caixa custa R$ 120 e Gerson precisa 
de três caixas por mês, mas não tem 
dinheiro para comprá-las.

“Se eu conseguisse andar, não 
estaria lutando para isentar o valor 
da passagem. Eu estou pedindo 
socorro para quem puder me ajudar”.  

GERSON está sem andar há mais de um ano 

Exames 
A condição de Gerson Afonso é agravada pela própria lentidão do sistema público. 

Ele aguarda há oito meses para fazer dois exames pelo SUS: uma eletroneuro-
miografia, que custa R$ 800, e uma ressonância magnética, que custa R$ 600. 

Segundo ele, esses exames vão apontar em qual parte da coluna está o problema: 
“Só depois que eu fizer os exames é que os médicos poderão passar o tratamento 

na parte específica em que há a lesão”. E, então, ele poderá até voltar a andar.
Enquanto aguarda os exames, Gerson prepara uma rifa para tentar pagar a eletro-

neuromiografia, solicitada com urgência pelo médico.
Os exames também determinarão se ele precisará de cirurgia. “Por enquanto, os 

médicos descartaram a cirurgia, porque tem 95% de chance de não dar certo e eu 
posso continuar sem andar ou até ficar paraplégico”. 

Reversível
A esperança de Gerson Afonso é 

também seu principal problema. É 
que até agora os laudos indicam que 
a possibilidade de reverter o quadro 
e ainda não está descartado que ele 
volte a andar. Mas, para isso, precisa 
dos exames e do tratamento, preju-
dicados pelo próprio poder público.

Assim, a resposta que Gerson obteve 
da Cettrans é que, “considerando 

que o laudo informa que a deficiên-
cia apresentada não acarretou a 

perda da função motora definitiva 
e irreversível, a Comissão Partidária 
do Passe Livre decide pelo indeferi-

mento do pedido”. 

Na Justiça
A Lei Municipal 3.500/2002 asse-
gura que pessoas com deficiência 
têm direito ao transporte público 
gratuito. Quando questionada, a 
Cettrans informa que o pedido foi 
indeferido três vezes em razão de o 
solicitante não se enquadrar nos crité-
rios previstos em lei, mediante os lau-
dos médicos apresentados. Acrescenta 
ainda que, caso o requerente tenha 
alguma indagação sobre o processo, 
deve procurar a Cettrans ou questionar 
judicialmente. Sem alternativa, Gerson 
pretende recorrer à Justiça.  
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MALHAÇÃO 
Beto desabafa com Filipe sobre a noite que teve com 

Meg. Jaqueline se preocupa ao ver Karina junto de Milena. 
Karina fica encantada com Madureira, e Carla sente ciú-
mes. Raíssa incentiva Thiago a abordar Jaqueline. Milena 
dança com Daniel. Rita percebe o incômodo de Jaqueline 
por ver Milena e Daniel juntos. Camelo ouve Rita confes-
sar para Jaqueline que seu namoro com Guga é falso.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Jamil e Fauze seguem o carro de Dalila. Padre Zoran 

decide ajudar Aline a ficar mais perto de Salma. Dalila 
revela a Laila sobre sua gravidez. Jamil e Fauze socorrem 
Laila. Benjamin se aproxima de Letícia. Almeidinha tenta 
fazer com que Robson denuncie Dalila. Gabriel questiona 
Norberto sobre seus sentimentos por Tereza. Robson 
aciona Lurdes para enviar um recado a Dalila. Abner 
começa a trabalhar na pizzaria. Jamil exige que Dalila 
refaça o exame para comprovar a paternidade do bebê. 

A DONA DO PEDAÇO
Fabiana garante que não conhece Maria da Paz. 

Chiclete expulsa Leandro da casa de Vivi e Beatriz chama 
a Polícia. Camilo pede ajuda de Sílvia para obter infor-
mações sobre Chiclete. Vivi humilha Camilo na frente 
de outros policiais. Maria da Paz se surpreende com os 
móveis comprados por Jô. Stephanie transfere dinheiro 
para Jô. Maria da Paz e Márcio acreditam na justificativa 
de Jô para suas compras. Márcio descobre que Jô mentiu. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luisa, Marcelo e Antônio ficam sabendo da guerra 

entre gangues pela TV, e preocupados, saem para buscar 
João e Poliana na casa de Kessya. O Clubinho busca 
na internet informações sobre o código que encontraram 
na gaveta do tabuleiro de Vetherna. Pendleton encon-
tra o avatar do denominado “Vitor Correia” e confronta 
o jogador anônimo. No jogo João encontra Bento preso 
em um buraco, e tenta ajuda-lo. Perdida e sozinha na 
comunidade, Poliana é capturada por Rato. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Omar combina com um amigo, que oferece feijões 

mágicos para Dóris. A menina dá todo o dinheiro que 
conseguiu para ter os feijões. Marina pega o celular dele 
e liga para Ofélio para saber de Isabela. Rebeca vai ao 
escritório de Otávio para fazer as pazes. Dóris planta os 
feijões em frente à sua casa. Regina vê o “fantasma de 
Isabela” e morre de medo.

TOPÍSSIMA 
Sophia diz que Paulo Roberto precisa ajudar Rafael 

nessa. Ele concorda, mas Sophia acaba brigando. André 
fica irritado ao ver Edevaldo defendendo Sophia. A filha 
de Lara discute com Paulo Roberto. O reitor chama Vitor 
em sua sala e é direto. Ele o acusa de ter enganado a 
todos. Antonio chega até a universidade, se encontra com 
Sophia e diz estar decepcionado. 

JEZABEL 
Zedequias pede abrigo nas casas do bairro, mas é 

capturado a tempo pelo general Hannibal. Naamã come-
mora a vitória contra Israel e diz à Samira que não se 
lembra de ter visto Miguel na guerra. Samira fica triste. 
Sidônio diz que amava Joana e Adad contém o riso. 
Jezabel expulsa Aisha e sua filha do palácio. 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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1- WILLIAM BONATO E DAMARIS PEREIRA FALCÃO
2- MAURO GILBERTO LERNER E ROSANA DE SOUZA
3- ROQUELINO KELLERER E NADIR VICENTE
4- MARCOS VINICIO BOMFIM E GENEZILDA MARTINS
5- MAICO CEZAR DE ANDRADE E ALINE BEATRIZ DE PAULA
6- MAYKON RAFAEL PERES E KEROLIN ANDRESSA DOS SANTOS
7- LUCIANO BARBOZA BIANCO E NYCÉIA DOS SANTOS ROSA
8- RODRIGO LEAL BARBOSA E MAYARA ALVES DE OLIVEIRA
9- AILTO GENGUINI E BIANCA MIZAEL POPOWICZ
10- FLAUBERT ANTONIO DE SOUZA DA SILVA FERREIRA E MARILENE NARCISO
11- JEFERSON ROBERTO DE OLIVEIRA E LETICIA APARECIDA ZANELA
12- JOÃO GOMES ARCANJO E JOSEFA DE BARROS
13- LEVI DA SILVA TEIXEIRA E VANDA APARECIDA LEMOS
14- PAULO NELTON AUGUSTIN E ELIANE BATISTA LOPES
15- ALEXANDRO DA FONSECA E ANA PAULA ANDRADE DE MEDEIROS
16- BENHUR PINTO E CLAUDIA ROCHA DA SILVA
17- JULIO CESAR DA SILVA PYL E MARIA ALICE DA SILVA
18- DIÔNATANN WILLIAM RODRIGUES NUNES E LÍLIAN MOREIRA ALMEIDA
19- JORGE DARCI FREY E GRAZIELE MARIANO NOBRE
20- JOHNNY VARGAS E ANDRÉIA JESSICA GRAHL
21- FLORIVALDO PEDRO DA SILVA E NEIDE DO CARMO DE OLIVEIRA
22- CLEVERSON RODRIGO KRASOTA E CAMILA SUELEN ALVES
23- CARLOS ALBERTO KROESSIN E FABIANA CATARINA MONTEIRO DE OLIVEIRA
24- EDUARDO AUGUSTO MARION E EDIANE APARECIDA FLORES
25- DIVONEI MACHADO E CARLA KARINA DA SILVA ARCANGELO
26- RAGNER RODRIGO LORSCHEITTER E CLARA FABIANE VIEIRA DA SILVA
27- CARLOS ALEXANDRE DA SILVA E ADRIANA FRANCISCA BERLANDA
28- MARCIANO GONÇALVES E LARIELE CRISTINA SANTOS DA SILVA
29- JOHNNY PEREIRA PROENÇA E MAYARA NEVES DE OLIVEIRA
30- ERICK CARDOSO DOS SANTOS E THALIA GABRIELI SCOPEL MIRANDA
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Você vai receber uma boa notícia. Então, 
abra o seu e-mail sem se preocupar! Não 
aceite as coisas tão facilmente. Você vai se 
sentir melhor se fizer um esforço com você 
mesmo. Vá mais devagar.

O tempo que vai passando o leva a dar uma 
olhada em sua vida. Você pode recomeçar! 
Fique calmo, você estará envolvido em um 
sentimento de paz e bem-estar. Você estará 
muito tranquilo.

O dia parece estar em movimento rápido. 
Você vai ter que se movimentar, mas isso 
vai ser satisfatório. Uma discussão com pes-
soas experientes talvez provará que seus 
excessos são prejudiciais.

Você não tem dificuldade em se afirmar e 
pôr fim a relacionamentos doentios, sem 
arrependimentos! Você mostra maior con-
tenção no gasto de energia hoje e você deve 
encontrar um melhor equilíbrio.

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pes-
soas ao seu redor e nada vai atravessar o seu 
caminho. Seja tolerante, nem todos serão capa-
zes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o 
fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

Vale a pena fazer um esforço extra para os 
outros. Não é? Pergunte a si mesmo. Você 
está exagerando as coisas e pensando muito. 
Você precisa se afastar mais vezes, o que lhe 
permitiria encontrar soluções mais fáceis.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles 
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao 
seu redor. Você está saudável, terá reflexos 
melhores e se sentirá mais leve.

Você vê mais claramente o que precisa fazer. 
Você tem uma ideia mais clara das suas neces-
sidades e conseguirá transformá-las em um 
triunfo. Você conseguirá um melhor equilíbrio 
entre descanso e atividade.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

As exigências feitas por outras pessoas estão 
gastando suas energias. Sua variação entre 
ação e apatia está lhe dizendo que você está 
cavando profundamente em suas reservas, por 
isso modere seu entusiasmo.

Você controla muito melhor suas emoções agora 
e isso vai permitir que você seja mais perspicaz 
sobre as pessoas que o rodeiam. Você vai ter 
um bom desempenho mesmo depois de uma 
atividade intensa, você está em excelente forma!  

Você está insistente, mas, ao mesmo tempo, 
flexível e tem uma maneira de persuadir, reu-
nindo e motivando aqueles que o rodeiam. 
Apesar de passar a sensação de fadiga, você 
está em boa forma hoje.  
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LAL
HEMISFERIO

SURSISVR
ÕRICARA

DEVASTADOR
SITOLAS
CARENAGEM
OANDAS
RESTIAPP
POTESAIR

RODODENDRO
RENOIT
ATESTANTE

MICROONDAS
SOMSESS

E

Ofensas à 
integrida-
de física

de alguém

Wi-(?),
serviço

oferecido
por hotéis

Rezar; 
fazer 
prece

Cada uma
das duas
divisões 

do cérebro

Espada
curta dos
povos bár-

baros
Suspen-

são condi-
cional da 

pena (Dir.)

Gran (?),
famosa
avenida
de Madri

Consoan-
te nasal

de
"campo"

Antenor 
Nascentes,

filólogo
carioca

Para qual
lugar 
(pop.)

(?) Supply,
duo aus-
traliano

Letra-
símbolo
do real
(Fin.)

Combate
o trabalho

infantil
(sigla)

A pessoa
que certi-
fica por
escrito

Alternati-
va ao

fogão de
cozinha

Agência da
ONU sedi-

ada em
Genebra

"(?) Cara",
sucesso
de Maria
Bethânia 

"Nosso Lar" e "A
Caminho da Luz"
Prática esportiva

do alpinista

Auxilia o profissio-
nal que cuida do
áudio em shows 

Interjeição de raiva

O furacão
de catego-
ria 5, por
seu poder
de des-
truição

Estrutura 
aerodi-

nâmica de
motos
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(Bot.)
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ente de
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(pl.)
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"cebolas"

De (?): lo-
go (pop.)
Tonelada,
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"(?) sangue!", pedido
de hemocentros

"Desejo ardente", 
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De + as
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Peças que
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em partes
do corpo

2/fi. 3/air — oit — ton. 6/adonde. 10/rododendro.
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3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
19 
02 
03 
24

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

S A I A  D O
A L U G U E L

C O N H E Ç A
N O S S A S
C O N S T R U Ç Õ E S

F A Ç A  N O S S O
O R Ç A M E N T O

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l

 Margarete Harms procurou a Polícia 
Civil na madrugada de ontem (31) para 
registrar Boletim de Ocorrência contra 
um médico que atua na UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento) Brasília, em 
Cascavel. Ela afirma que ele a agrediu 
verbalmente e que, ao perceber que ela 
gravava a consulta no celular, ele teria 
apagado os arquivos do aparelho. “Ele viu 
que eu estava gravando o que ele estava 
me dizendo, me chamando de viciada e 
falando que estava colocando água no 
lugar de remédio, então ele arrancou 
o celular da minha mão e apagou os 

 Senta hoje no banco dos réus do 
Fórum Estadual de Cascavel Douglas 
Lopes da Silva, o Dodo. Ele é acusado 
de matar Rodrigo Zelinski Rego, 26 anos. 
O crime aconteceu na Rua Jaborá, Bairro 
Brasmadeira, no dia 10 de julho de 2016. 

Conforme os autos, o réu chegou à 

Acusado de matar pai na
frente do filho vai a júri

casa da vítima e o chamou até o portão, 
quando atirou diversas vezes contra ele. 
O filho de Rodrigo presenciou o crime. 

A acusação é de homicídio qualifi-
cado, com a qualificadora de crime pra-
ticado por meio que dificultou a defesa 
da vítima, já que ele atirou assim que a 

vítima apareceu no portão. 
O júri havia sido agendado para 30 de 

maio, mas a principal testemunha não 
compareceu e por isso foi remarcado para 
esta quinta-feira. O réu está preso.  

arquivos”, denuncia. 
Ela diz que foi agredida pelo profissio-

nal ao tentar recuperar o aparelho. “Quando 
fui pegar o celular de volta ele apertou meu 
pescoço e me empurrou contra a parede”. 
Margarete fez ontem, no IML (Instituto 
Médico Legal), exame de corpo de delito.

 
O QUE DIZ A SECRETARIA

Questionada sobre a situação, a 
Secretaria de Saúde informou que o 
caso está sendo tratado pela direção e 
envolve situações muito delicadas que 
serão mantidas sob sigilo em proteção 

à paciente, que já teve outros incidentes 
registrados em outras unidades da rede 
municipal de saúde. 

A secretaria acrescenta que o médico 
foi ouvido preliminarmente, mas será 
ouvido novamente para prestar informa-
ções e esclarecimentos detalhados, assim 
como servidores do plantão. Conforme a 
secretaria, a paciente fez 84 consultas na 
UPA Brasília este ano.

A Comissão de Saúde da Câmara de 
Vereadores acompanha a situação e 
afirma que está analisando a versão da 
paciente e também do médico. 

n Reportagem: Cláudia Neis

 Polícia investiga agressão de paciente em UPA 
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Família diz que 
jovem morto não 
tinha desavença 

Familiares de Matheus Henrique 
Mattoso Amaro, 18 anos, que 
morreu ontem no HU (Hospi-
tal Universitário) de Cascavel, 

pedem por justiça.
Mãe da vítima, Marise Mattosso 

Amaro foi ao IML (Instituto 
Medico Legal) liberar o corpo 
e, emocionada, pediu o escla-
recimento do crime: “É muita 

dor perder um filho, ainda mais 
dessa forma. Só quero que a 

justiça seja feita”. 
Outros familiares que estive-
ram no local disseram não 
saber de fato que possa ter 

levado ao crime.
Matheus foi baleado na cabeça 
na madrugada de domingo (28) 

quando participava de uma 
festa em uma casa no Conjunto 
Riviera. Testemunhas disseram 
que um assassino entrou no 
local com capacete e atirou 

conta a vítima. O disparo transfi-
xou a cabeça de Matheus. 
O caso é investigado pela 

Delegacia de Homicídios, mas 
nenhum suspeito foi preso. 

Matheus foi a 21ª vítima da vio-
lência em Cascavel este ano. 

277: Mais um acidente 
em trecho em obras 
Após o registro de dois acidentes 

graves em um intervalo de 72 horas 
em trecho que passa por pintura na 
BR-277, no perímetro urbano de Casca-
vel, motoristas reclamam dos transtor-
nos e pedem que as obras sejam rea-
lizadas à noite ou no fim de semana, 
quando há menos movimento.

O médico-veterinário Mauri Nunes 
seguia com a família para Foz do Iguaçu 
na tarde de ontem (31) e lamentou ficar 
parado por cerca de dez minutos perto 
do Contorno Oeste, onde uma grande 
fila se formou: “O sol está muito quente 
para ficar parado. O bebê estava dor-
mindo, mas por conta do calor acordou, 
sem contar que temos um compromisso 
com hora marcada em Foz e não estava 
nos planos ficar parado. E, quando o 
trânsito é liberado, vira uma confusão 
do pessoal com pressa e aumenta o 
risco de acidente”.

ACIDENTES 
A colisão entre um caminhão e uma 

van escolar foi registrada no fim da 

manhã de ontem no perímetro urbano 
da BR-277. O caminhoneiro disse 
que tentou desviar de um carro que 
saiu da marginal e acessou a pista, 
quando bateu na van que vinha no 
sentido contrário. Apesar do for te 
impacto, ninguém de feriu. 

A colisão aconteceu a 100 metros 
do local do acidente que envolveu sete 
veículos e terminou com três mortes 
no último domingo. A batida aconteceu 
quando um caminhão avançou sobre os 
veículos que estavam parados em um 
bloqueio por conta das pinturas na pista. 

 O que diz a Ecocataratas? 
Questionada sobre as reclamações, a Ecocataratas informou que as obras são execu-
tadas durante o dia para garantir maior segurança aos usuários e aos trabalhadores 
da obra. A concessionária confirmou que o tempo de retenção dos veículos para a 

execução das obras de conservação do pavimento e pintura da sinalização é de cerca 
de dez minutos no sistema siga e pare. As obras só devem ser finalizadas em 30 dias. 

 

MOTORISTAS reclamam de lentidão por conta 
das obras na pista 

AÍLTON SANTOS
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Equipe da categoria sub-9 do Cascavel Country Club foi a campeã da Chave Prata do 
Campeonato Regional de Futsal, encerrado na última semana. 

 Duas das atletas mais vitorio-
sas da história recente do judô 
cascavelense tentarão escrever seu 
nome no rol de campeões nacionais 
neste fim de semana, no Campeo-
nato Brasileiro Sub-15 da modali-
dade, que será realizado sábado e 
domingo no Rio de Janeiro.

As jovens Gabriela Paixão Mili-
tão da Silva (meio-pesado, até 64 
kg) e Emily Kauani da Rosa dos 
Santos (pesado, até 73 kg) serão 
as únicas competidoras de Casca-
vel na competição que tem 388 
judocas de todo o País inscritos.

As duas se classificaram para a 
competição nacional ao se sagra-
rem campeãs paranaenses, há um 
mês, em Londrina. Na categoria 
de Gabriela no Brasileiro, estão 
os campeões de 20 estados. Já 
a categoria de Emily tem 19 cam-
peões estaduais.

Apesar de jovens na idade, 
Gabriela e Emily tem vasta expe-
riência na modalidade. Este ano, 
Emily venceu também os Jogos 
Escolares do Paraná e se classifi-
cou para a fase nacional da com-
petição, repetindo o feito de 2018, 

GABRIELA E EMILY (ao centro, na foto) se classificaram ao Brasileiro ao vencer o Paranaense 

No Brasileiro de Judô

quando foi terceira colocada, bem 
como Gabriela, que este ano não 
conseguiu repetir a conquista esta-
dual nos Escolares.

O Brasileiro de Judô também não 
é novidade para as duas. Emily vem 
de um terceiro lugar conquistado 
ano passado, enquanto Gabriela 
já disputou uma final da competi-
ção com apenas 12 anos de idade, 
em 2017. O resultado (prata) lhe 

FOTOS: ARQUIVO ATLETAS

credenciou a competições maiores 
ela correspondeu: foi campeã pan-a-
mericana e sul-americana.

Neste fim de semana, no Rio 
de Janeiro, Gabriela tenta melho-
rar o resultado do Brasileiro 2018 
– não conseguiu chegar ao top 7 
-, enquanto Emily tenta repetir o 
pódio conquistado na edição pas-
sada, realizada, em Blumenau, 
mas no degrau mais alto.  

Sub-19
Lanterna do Grupo I da 2ª fase do 
Paranaense de Futebol Sub-19, 
com duas derrotas (Paraná Clube 
e Operário, ambas por 1 a 0) e um 
empate (1 a 1 com o Coritiba), o FC 
Cascavel tenta se manter vivo na 
competição neste fim de semana, 
no início do returno. O time 
cascavelense desafiará o Operário 
amanhã, às 15h, em Ponta Grossa, 
em busca de pontos preciosos 
para não se despedir antecipada-
mente do campeonato. A Serpente 
aurinegra tem apenas um ponto na 
chave, a três do Operário, terceiro 
colocado. Coritiba e Paraná Clube 
lideram empatados com cinco pon-
tos e duelarão sábado pela rodada. 
Depois de visitar o Fantasma, o FC 
Cascavel fará duas partidas segui-
das dentro de casa.
 

DIVULGAÇÃO
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JOGAM HOJE

Um encontro de sensibilização 
com professores das redes muni-
cipal e estadual de ensino e inte-
grantes do COB (Comitê Olímpico 
do Brasil) deixará o clima de Jogos 
Escolares mais próximo de Casca-
vel nesta sexta-feira, na Prefeitura 
de Cascavel.

Das 8h30 às 11h o encontro no 
Paço discutirá a implementação do 
Transforma - o Programa de promo-
ção dos Valores Olímpicos do COB 
- nas escolas da cidade.

A equipe Cascavel/Apac/
Unimed se destacou na 
2ª etapa do Campeonato 
Paranaense de Basquete em 
Cadeira de Rodas, no fim 
de semana, em Umuarama. 
Os atletas, dirigidos pelo 
técnico Rodrigo Zini, 
classificaram-se para disputar 
o título de 2019 entre as 
quatro melhores equipes do 
Paraná. A Série A conta 
ainda com Kings/UEM/
UMPM/Maringá, Tuba-
rões/Copel/Telecom/MM/
Ponta Grossa e Tigres/
Unipar/Umuarama. Já a 
disputa do título da Série 
B será entre UDF/Harpia 
da Fronteira/Foz do Iguaçu, 
Lobos/ADFG/Guarapuava 
e Pernas Preciosas/Londrina.

Valores Olímpicos em Cascavel

O Transforma
O Transforma contribui para a formação integral do ser humano. 

A partir de uma inédita parceria entre o Comitê Olímpico do Brasil e 
escolas públicas e privadas, ele tem como objetivo difundir os ideais 
positivos do Movimento Olímpico para a sociedade por meio de dois 

pilares: ações e cursos, envolvendo crianças, jovens, diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores de todas as disciplinas.

O objetivo do programa é levar a temática olímpica para o 
ambiente escolar, oferecendo aos professores instrumentos e 

recursos para que usem o esporte como argumento em todas as 
disciplinas e proporcionando um processo de ensino-aprendizagem 

prazeroso. Além disso, contribui para o desenvolvimento de habilida-
des socioemocionais, em consonância com as Competências Gerais 

da Base Nacional Comum Curricular. 

A iniciativa, que ocorrerá no 
auditório da prefeitura, faz parte 
das ações dos Jogos Escolares da 
Juventude, que terão uma de suas 
regionais sediada em Cascavel, no 
período de 2 a 6 de setembro.

Com objetivo de engajar os profes-
sores para a implantação dos cursos 

VOV (Valores Olímpicos para a Vida) 
e Cievo (Curso de Iniciação Espor-
tiva e Valores Olímpicos), o COB 
vai apresentar o Transforma para 
diretores, coordenadores pedagó-
gicos e professores para que pos-
sam par ticipar das turmas dos 
cursos desenvolvidos pelo COB. 

Na final do Estadual de BCR DIVULGAÇÃO

LIBERTADORES
21h30 Libertad x Grêmio

SUL-AMERICANA
21h30 U. Católica x Independiente
21h30 Wanderers x Corinthians

SÉRIE B
21h30 Sport x Coritiba

SÉRIE C
20h Remo x Tombense 
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PLACAR DE ONTEM

O Grêmio visita o Libertad nesta 
quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), 
no Defensores Del Chaco, no Para-
guai, pelo duelo de volta das oita-
vas de final da Copa Libertadores. O 
Imortal pode perder até por um gol 
de diferença para avançar de fase.

Será o quarto duelo entre as 
equipe em 2018. Pela fase de 
grupos, os paraguaios levaram a 
melhor em Porto Alegre, com vitó-
ria por 1 a 0, enquanto o Tricolor 
venceu por 2 a 0 a volta pela fase 

classificatória em Assunção e pelo 
jogo de ida das oitavas na Arena. 
Pelo Grupo H da primeira fase, aliás, 
o Libertad avançou como líder, com 
12 pontos, enquanto a equipe gaú-
cha ficou em segundo, com 10.

Sem o zagueiro Pedro Geromel, 
suspenso após ser expulso no pri-
meiro jogo, o Imortal irá a campo 
com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, 
David Braz, Kannemann e Cortez; 
Maicon e Matheus Henrique; Alis-
son, Jean Pyerre e Everton; André. 

Corinthians misto no Uruguai
O Corinthians visita o Montevideo Wanderers nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), 

pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será no Está-
dio Nacional, na capital uruguaia. Após ter vencido a primeira partida por 2 a 0, em 

Itaquera, a equipe do técnico Fábio Carille entra em campo podendo perder por até um 
gol de diferença para avançar às quartas de final e encarar o Fluminense, que terça-feira 
eliminou outro uruguaio, o Penãrol. Com a vantagem construída em casa, o Carille deve 
poupar alguns titulares esta noite, de olho no clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo 
Brasileirão. O 11 inicial corintiano deve ser formado por: Cássio; Fagner, Gil, Henrique e 

Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro e Clayson; Vagner Love. 

Coritiba x Sport
Equipe que mais ascendeu na tabela de classificação da Série B na última rodada, 

saltando cinco posições e chegando ao G4, o Coritiba desafia o Sport nesta 
quinta-feira em busca de ascensão ainda maior no campeonato, às 21h30, na 

Arena Pernambuco, em partida isolada que abre a 14ª rodada. Se vencer, o Coxa 
dormirá na vice-liderança e chegará à sua quinta partida seguida sem derrota. 
Já o Leão ostenta invencibilidade ainda maior. Não perde há sete rodadas, mas 
só venceu uma vez nas últimas cinco rodadas. Com isso, caiu da quarta para a 

sexta colocação – o Sport é quem menos perdeu na competição, apenas uma vez. 
Artilheiro da Série B com nove gols, metade dos tentos do Coxa na competição, 
Rodrigão está suspenso e desfalca o Coxa. Ele também é líder em assistências, 

empatado com Giovanni, que também cumpre suspensão esta noite.

                   HOJE
21h30 Sport x Coritiba

                    AMANHÃ
19h15 Londrina x Atlético-GO
20h30 Botafogo-SP x Oeste
21h30 Guarani x Bragantino

                 SÁBADO
11h B. de Pelotas x Vitória
16h30 São Bento x Ponte Preta
16h30 Criciúma x Operário
17h Paraná x América-MG
19h CRB x Cuiabá
19h15 Vila Nova x Figueirense 

14ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 27 13 8 3 2 19 7 12
2º Atlético-GO 24 13 7 3 3 18 12 6
3º Londrina 23 13 7 2 4 16 12 4
4º Coritiba 22 13 6 4 3 18 13 5
5º Paraná 22 13 6 4 3 13 13 0
6º Sport 22 13 5 7 1 17 12 5
7º CRB 20 13 6 2 5 17 14 3
8º Botafogo-SP 20 13 6 2 5 15 13 2
9º Ponte Preta 19 13 5 4 4 17 14 3
10º Figueirense 19 13 4 7 2 13 9 4
11º Cuiabá 17 13 4 5 4 13 14 -1
12º Oeste 17 13 3 8 2 12 8 4
13º Operário 15 13 4 3 6 12 15 -3
14º B. de Pelotas 14 13 4 2 7 9 14 -5
15º Vila Nova 14 13 3 5 5 9 12 -3
16º Criciúma 13 13 3 4 6 8 14 -6
17º São Bento 12 13 3 3 7 14 19 -5
18º Vitória 11 13 3 2 8 14 25 -11
19º Guarani 10 13 2 4 7 8 14 -6
20º América-MG 10 13 2 4 7 8 16 -8

SÉRIE BGrêmio x Libertad
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