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GM se prepara para operar
serviço de inteligência
No dia em que os 65 novos agentes ingressaram oficialmente na Guarda 

Municipal de Cascavel, a corporação conclui o treinamento para poder implantar 
na cidade o serviço de inteligência na área de segurança. O trabalho terá o 

suporte ainda de mais câmeras de monitoramento e incremento nas patrulhas 
Rural e Maria da Penha. l Pág. 12
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Na vida, muitas vezes, fomos carregados pela disciplina, rígida 
e exigente. Percebemos, em nosso tempo, que muitas situações e 
concepções de vida desprezam a disciplina. Pensamos conseguir 
as coisas sem disciplina. Um ditado dos monges diz: “Quem luta 
sem método, luta em vão”. Há que ter métodos claros para conse-
guir aprender e crescer.  

Um autor chamado John Bradshaw acha que a disciplina é a 
“arte de diminuir o sofrimento da vida”. Sem disciplina a pessoa 
sofre consigo mesma, sofre com sua confusão interior e exterior. 
Um outro autor diz que a disciplina gostaria de fazer com que 
pudéssemos nos alegrar sempre em toda parte.

Na disciplina aprendemos a viver nossa própria vida, em vez de 
sermos vividos. Ajuda a tomar nossa vida nas mãos, dar-lhe a feição 
e forma. Os gregos falam também de “ascese”, que é exercício, 
treinamento. O esportista treina para alcançar sua meta, o filósofo 
se exercita na liberdade interior. 

O vício, por exemplo, não se muda sem ascese. A ascese não é 
simples, mas um treinamento consciente da liberdade interior. Dela 
faz parte também a renúncia. Sem renúncia, dizem os psicólogos, 
a criança não consegue desenvolver um “eu”, uma personalidade 
forte e saudável. 

Quem precisa satisfazer sempre de imediato suas necessida-
des e seus desejos não crescerá. É preciso suportar as carências 
para, então, desenvolver a capacidade. 

A ascese me dá o sentimento de eu não ser apenas vítima 
de minha educação, mas de poder constituir eu mesmo minha 
vida. Ascese dá prazer à vida. Tenho prazer em me exercitar, em 
desenvolver minha capacidade. 

Sem esse prazer de viver não se pode dominar o vício. Quem 
aprende na ascese a adiar uma necessidade saberá gozar o prazer 
de viver. A ascese aumenta o gozo, ao passo que o vício impede o 
verdadeiro gozo e a verdadeira alegria. 

Por isso, que nós possamos perceber que a disciplina faz bem. 
Dar tudo à mão das pessoas não é bom. A vida é exigente e precisa 
da disciplina e da renúncia. Muita paz pra você! 

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

“Uma cidade para ser 
humanizada precisa ter a 

consciência de todos.” 

A arte da disciplina

Prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, durante a formatura dos 

novos guardas municipais.  
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Mercado imobiliário 

Recuperação só daqui a um ano
Foz do Iguaçu - As 

maiores cidades do oeste do 
Paraná, como Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Toledo e Mare-
chal Cândido Rondon, con-
vivem hoje, segundo estima-
tiva do Secovi (Sindicato da 
Habitação e Condomínios), 
com um déficit habitacional 
de 10 mil unidades. 

Na outra ponta, existe 
uma carteira de residências 
novinhas e nunca habita-
das de quase 3 mil unida-
des, isso sem contar os usa-
dos desocupados à espera 
de um novo morador. 

Po r  q u e  e s s a  r o d a 
insiste em não girar e 
segue travada desde o iní-
cio da crise de 2015? 

“Usando um trocadilho, 
vou dizer que o mercado imo-
biliário vive em 2019 um ano 
imóvel”, explica o presidente 
do Secovi, Luiz Antonio Lan-
ger. E ele faz uma previsão 
preocupante: a recuperação 
só deve avançar a partir do 
segundo trimestre de 2020.

Nesta época do ano o 
problema não está, neces-
sariamente, na falta de cré-
dito para o segmento, como 
se chegou a observar no 

primeiro semestre do ano. 
“A Caixa recebeu recursos 
para os financiamentos, os 
bancos privados estão bai-
xando as taxas de juros e 
entrando forte nesse setor. 
Somente o Santander quer 
30% desse mercado [hoje 
somente a Caixa opera com 
70% dos financiamentos e 
os outros 30% são dividi-
dos entre todos os bancos]. 
Ocorre que está mais difí-
cil de ter acesso a esse cré-
dito”, detalha.

Apesar das recentes 
mudanças anunciadas pelo 
governo federal para finan-
ciamentos que podem ter 
taxas de correção compostas 
pela inflação, a modalidade 
não caiu no gosto dos com-
pradores na região. “Essa 
forma de financiamento não 
é para quem vai pagar em 
longo período, como 25 ou 
30 anos de financiamento. 
O risco é muito grande 
porque não se sabe como a 
economia vai reagir nesse 
período. E se a inflação vol-
tar a subir? Nesses casos, 
o financiamento é indicado 
para quem vai pagar em um 
curto espaço de tempo e tem 

uma previsão crescente de 
renda”, explica.

Automaticamente,  a 
modalidade exclui a maior 
parcela da população que não 
tem casa própria: as famílias 
mais pobres ou consideradas 
de baixa renda. Nesse caso, 
os financiamentos com subsí-
dios pelo Minha Casa, Minha 
Vida, apesar de minguarem, 
ainda estão disponíveis, só 
que com um entrave: “Há 
alguns anos era possível 
financiar o valor total do 
imóvel, hoje apenas 80% e 
a maioria das pessoas não 
tem os 20% para a entrada”, 
completa Luiz.

Apesar de não ser o pior 
ano desde o acirramento da 
crise para o segmento, 2019 
também passa longe da espe-
rada recuperação que se alme-
java há um ano. “Não acredi-
tamos em mudança nesta reta 
final do ano, então a recupe-
ração só deve mesmo vir no 
segundo trimestre de 2020”, 
explica o presidente do Secovi, 
Luiz Antonio Langer.

Mas isso também é uma 
previsão com muitas variá-
veis e que pode sofrer uma 
importante interferência: os 
riscos de quebra da safra de 
soja. “Como é uma região agrí-
cola, a recuperação só virá se a 
safra de soja for boa. Se hou-
ver frustração de safra, quebra 
muito grande, a recuperação 
deverá ser adiada por mais um 
tempo”, admite.

Mas nem tudo é preocu-
pação no ramo imobiliário. 
Segundo Langer, para quem 
está capitalizado o momento 
é de grandes oportunidades. 
“O difícil é achar quem esteja 
capitalizado, mas quem tem 
dinheiro guardado não tem 
compensado deixar no banco 

devido à queda na taxa de 
juros, então adquirir um 
imóvel é bem atrativo, além 
de conseguir excelentes 
negócios com o dinheiro na 
mão”, ressalta.

Contudo, ele lembra da 
instabilidade: “Quem está 
capitalizado e quem está com 
planos de comprar um imóvel 
financiado ainda tem muitas 
dúvidas sobre os rumos da 
economia, do emprego, da 
estabilidade, então a palavra 
de ordem ainda é a cautela”.

Por outro lado, já se vis-
lumbra melhores momentos 
para 2020, especialmente 
com as reformas tramitando 
no Congresso Nacional. 
Neste momento, segundo 
Langer, as incorporadoras 
estão iniciando novos pro-
jetos. Isso porque empreen-
dimentos estão sendo lança-
dos e as chamadas vendas na 
planta estão aparecendo mais 
frequência. “O mercado está 
confiante, as máquinas estão 
voltando a trabalhar em novos 
empreendimentos para o ano 
que vem. A gente espera que a 
roda volte a girar”.

Novos empreendimentos 
para o ano que vem

lJULIET MANFRIN

Compradores seguem com cautela, mas sob a expectativa de 
melhoras para o ano que vem

AÍLTON SANTOS



03POLÍTICACASCAVEL, 09 DE NOVEMBRO DE 2019

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Cascavel na fila
Cascavel recebeu R$ 
1,14 milhão do governo 
do Estado para atenção 
básica, vigilância em saúde, 
aquisição de equipamentos 
e novas obras. São R$ 
750 mil na construção de 
uma UBS no Morumbi, R$ 
300 mil para compra de 
equipamentos que serão 
destinados às UPAs e R$ 
90 mil para investimentos 
em custeio de programas 
na área de Vigilância 
Epidemiológica, Sanitária e 
Ambiental..

Casa de custódia
O presidente do Conseg 
(Conselho de Segurança), 
Clóvis Petroceli, alerta 
das consequências da 
não construção da casa 
de custódia na região e 
afirma que a superlotação 
é uma tragédia anunciada. 
Segundo Fabiano 
Bordignon, chefe do Depen 
nacional, na próxima 
semana ele se reunirá com 
o ministro Sergio Moro 
para discutir o assunto e 
também o projeto da Apac 
em Cascavel.

Crise dos IMLs no Paraná
Assim como em Cascavel, em todo o Paraná há uma 

deficiência nos IMLs (Institutos Médicos Legais). O 
governador Ratinho Júnior (PSD) disse que recebeu o 

departamento com apenas 10% do contingente. Porém, 
medidas já estão em andamento para tentar corrigir a 
situação por meio da contratação de servidores para 

Polícia Científica. Foram contratados 90 profissionais para 
“amenizar a situação dos IMLs que não é simples, é grave”, 

reconhece o governador.

Comércio aberto
Por decisão de liminar judicial, empresários ligados à Amic 

(Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte do Oeste do Paraná) e da Acic (Associação Comercial 

e Industrial de Cascavel) poderão abrir as portas no dia 
14, feriado municipal de comemoração de aniversário de 

Cascavel. Ano passado o Sindilojas já tinha essa permissão. 
Com isso, o comércio na cidade funcionará a todo vapor. 

Podemos apoiar
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) fez questão 
de prestigiar ontem os 
senadores Oriovisto 
Guimarães e Alvaro Dias, 
ambos do Podemos, que 
acaba de receber novos 
filiados: o vereador Olavo 
Santos e o empresário Pedro 
Muffato. A presidência da 
executiva municipal foi 
assumida pelo empresário 
Plínio Destro, que já foi 
vice-prefeito de Cascavel. 
Alvaro garantiu que o partido 
teria condições suficientes 
para lançar candidatura 
própria, mas decidiu apoiar a 
reeleição de Paranhos. 

PSB reunido
O PSB realiza hoje na 
Câmara de Vereadores 
uma conferência regional 
debatendo a autorreforma da 
agremiação. O presidente do 
diretório, professor Marcos 
Vinicius, pré-candidato 
à Prefeitura de Cascavel, 
comandará o evento a partir 
das 8h, com uma série 
de debates. O presidente 
nacional, Carlos Sequeira, e 
o estadual, Severino Araújo, 
participarão do evento.  

 O presidente da Câmara 
de Cascavel, Alécio Espínola 
(PSC), entregou ontem uma 
pauta de reivindicações 
para os senadores Oriovisto 
Guimarães e Alvaro Dias, 
ambos do Podemos. Alécio 
aproveitou o compromisso 
par tidário dos senadores 
em Cascavel para entregar 
uma lista de bandeiras prio-
rizadas pela sociedade civil 
organizada e representati-
vas da cidade e da região. 
“Não podemos, nunca, 
perder a oportunidade de 
levar adiante nossas lutas, 
nossas bandeiras. Esta-
mos pedindo que os sena-
dores façam deles também 
as nossas reivindicações, 
atuando em favor de nossas 
prioridades no Senado Fede-
ral”, explicou o presidente 
do Legislativo local.

A lista de prioridades foi 
construída em consenso por 
diversas entidades da socie-
dade civil organizada. As 
prioridades são nas áreas 
de sanidade agropecuária, 
energia, infraestrutura e 
logística. “Algumas des-
sas reivindicações já são 
antigas, como a ampliação 
dos modais de transporte 
e a reestruturação do Trevo 
Cataratas e melhorias aero-
portuárias”, lembrou.

Conforme o Of íc io 
137/2019 entregue aos 
senadores, a produção da 
região é de 14 milhões de 
toneladas ao ano e deve sal-
tar para 21 milhões de tone-
ladas até 2035. Por isso, 
as obras de transporte são 
tão importantes. Na área 
de sanidade agropecuária, 
por exemplo, o Paraná cami-
nha para se confirmar como 
área livre de febre aftosa 
sem vacinação. Sem a imu-
nização do rebanho, a Orga-
nização Mundial da Saúde 

Alécio entrega pauta 
de prioridades para 
Alvaro e Oriovisto

entenderá que a região tem 
controle sanitário rigoroso 
na produção agropecuária 
e emitirá, até 2021, o sta-
tus de área livre de aftosa 
sem vacinação. Esse título 
é bem visto por 65% dos 
mercados internacionais 
ainda a serem conquistados 
pelo oeste do Paraná, como 
Japão e Coreia do Sul.

A área de energia se 
configura como um gargalo 
que impede o crescimento 
industrial e das cooperativas 
na região. Outra demanda, 
além dos investimentos 
necessários em energia, 
é o pedido de isenção de 
ICMS por 12 anos sobre 
a energia alternativa (bio-
massa e biogás), produzida 
nas propriedades rurais e 
distribuída na rede. A Lei 
19.595, de 2018, prevê 
isenção por apenas quatro 
anos. Também constam 
demandas a respeito de 
melhorias nas redes de 
distribuição, para evitar 
a oscilação e queda na 
energia, além de aumento 
na disponibilidade de ener-
gia no oeste.

O documento pede ainda 
esforços no sentido de pro-
mover a descentralização 
de investimentos para o 
desenvolvimento de empre-
sas das mais diversas 
áreas, bem como o apoio 
à pesquisa e à inovação. 
As entidades fazem refe-
rência a uma nova licitação 
do pedágio, defendendo 
tarifas menores, execução 
de obras dos contratos e 
diálogo franco entre as par-
tes. A lista é concluída infor-
mando que, “só assim, com 
união e trabalho, a região e 
o Estado crescerão e oferta-
rão mais oportunidades às 
suas comunidades”.
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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Antonio João de Oliveira 
ª 07 de dezembro de 1952
V 06 de novembro de 2019 
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 Natural de Iporã, Antonio João de Oliveira 
saiu da pequena cidade paranaense para estu-
dar Medicina na IFPR (Universidade Federal do 
Paraná). Ele encerrou a graduação em 1980 e, 
desde então, passou a residir em Cascavel.

Sócrates João de Oliveira conta que o 
tio Antonio foi um dos primeiros médicos 
a chegar a Cascavel. “Ele veio para Casca-
vel com mais quatro amigos que também 
eram médicos e logo foi atuar no Hospital 

Pioneiro na medicina cascavelense
Nossa Senhora Salete”. 

Antonio trabalhou durante 40 anos no 
hoje chamado Hospital do Coração. Nos 
últimos dez anos como diretor clínico da 
unidade. “O antigo diretor queria alguém 
de confiança para pôr no cargo, então 
escolheu o meu tio”, conta Sócrates. 

O médico tinha o hospital como uma 
segunda casa. “A vida dele era o hospital”, 
lembra Sócrates. Hipismo 

Além da medicina, Antonio João 
tinha uma grande paixão: cavalos. 

Ele era um assíduo praticante de 
hipismo. “Ele participava de muitos 
campeonatos regionais e nacionais, 
tinha cavalos vencedores”, conta o 
sobrinho Sócrates João de Oliveira. 

Antonio criou o Haras Pai e Filho 
e a paixão pelos cavalos passou 

para os dois filhos, Silvio Jorge João 
de Oliveira Neto e Antonio João de 

Oliveira Filho. “No haras existem 
mais de 200 prêmios dos três dos 
campeonatos que eles participa-

ram”, conta Sócrates. 

Antonio João de Oliveira sofria de arritmia cardíaca e estava internado havia dez dias no 
Hospital São Lucas. “Ele sofreu uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas 
os danos cerebrais foram muito fortes e ele faleceu por conta de uma dessas lesões”, explica o 
sobrinho Sócrates João de Oliveira. Antonio faleceu no dia 6 de novembro. 

Sócrates conta que Antonio será lembrado como uma pessoa feliz: “Ele era muito brincalhão, 
querido por todos... Nos dias em que ele ficou internado, todos do hospital perguntavam por 
ele, para saber como ele estava”. 

Além dos dois filhos, o médico deixa a esposa, Mara Lúcia de Oliveira. 

ANTONIO João 
de Oliveira ao 
lado dos filhos
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05- MARCIANO JUNIOR FERREIRA E LUCIANA DA SILVA AMARAL 
06- NELSON ROSA DE ARAUJO E DINEZ APARECIDA SEMIGUEN 
07- GABRIEL FELIPE LAGO VIEIRA E CAROLINA LIMBERGER MATEUS 
08- EDOM DA SILVA DORNELLES E RAQUEL ROSELI DEMICHEI 
09- ALAN FERNANDO CLOTH GONÇALVES E BRAULIA YASMIM CAVALCANTE DE SOUZA 
10- WAGNER JUNIOR DA SILVA E JOCIANE APARECIDA ALVES MARIANO 
11- JOSE ROMARIO JUVENAL DA LUZ E ANA MARIA COMINI MARTINS 
12- HIGOR CARLOS ALVES DA SILVA E DOHANE CRISTINA PEREIRA ZDEBSKI
13- FLAVIO JUNIOR RAMOS E LARISSA FERNANDA SIVIERI DA SILVA 
14- RAFAEL DOS SANTOS XAVIER E JHENNIFER CAROLINE DA SILVA PARENTE 
15- DEYVET SCHADECK DOS SANTOS E CAROLINE LIBERALI 
16- CASSIANO DOS SANTOS DE FREITAS PEREIRA E FRANCIELLE TIDO
17- MAURÍCIO COSTA FERNANDES DA CUNHA E MARIANA DONDONI CARVALHO 
18- ROGÉRIO FAGGION E ILDA DE LIRA 
19- LEONARDO PEREIRA DE SOUSA E VANESSA KAROLLINE DOS SANTOS 
20- ANGELO BORGES DE CARVALHO E NELITA ISRAEL 
21- LUCAS DRUM DA SILVA E ARIANE APARECIDA DA SILVA 
22- DAVI DA CRUZ E CLARICE RODRIGUES RIBEIRO 
23- NESTOR ALVES CARDOZO E ANA RAMALHO DIAS XAVIER 
24- CRISTYAN JUNIOR KANEGOSKI E ANGÉLICA CRISTINA DA SILVA GARCIA 
25- ISAAC MACEDO DE LIMA E KAMILLA BERNAL DA SILVA 
26- RICARDO NELSON ESPINOLA CACERES E VERA LUCIA DEBIAZI 
27- JOVANI DONIZETI DA SILVA E KAREN DE CASTRO HAMMES 
28- AFONSO RODRIGUES DE MOURA E MARIA GENI FERREIRA DE SOUZA 
29- ALDAIR DE SOUZA NUNES E ANGELITA APARECIDA FALCÃO 
30- TALES DE FRANÇA NUNES VIEIRA E ALAÍS ALINE KUNZLER 
31- HERICSON PILON E RAFAELA OLIVEIRA DA SILVEIRA 
32- PAULO ALCIDES ALTOÉ DE OLIVEIRA E VANESSA ZENCKNER CARDINAL 
33- CARLOS LUÍS VIEIRA PIRES E DAIANE MARIA PALAORO 
34- JHONY RICHARD PELISSARI DA SILVA E GILMARA FERRUCI 
35- RODRIGO ALVES DE ALMEIDA E PAMELA AIRES ALBINO 
36- CARLOS ARIEL ALTAMIRANO E HOSANA NUNES DOS SANTOS 

 O bolo para o aniversário de Cascavel, 
comemorado no dia 14 de novembro, começa 
a ser produzido a partir desta segunda-feira 
(11) na Panificadora Jardim Cristal, no Bairro 
Coqueiral. O bolo terá 68 metros, correspon-
dente aos anos que a cidade completará.

De acordo com a proprietária da pani-
ficadora, Sirlei Fabris, somente a massa 
deve pesar 850 quilos. Os principais 
ingredientes necessários para a produ-
ção do bolo são: 300 quilos de farinha, 
360 dúzias de ovos, 100 quilos de açúcar 
e 10 quilos de fermento. 

A finalização do bolo será feita no Par-
que de Exposições Celso Garcia Cid, durante 
a Expovel, local onde ele será servido. “A 
prefeitura faz um cordão de isolamento e 
nós recheamos o bolo no parque, ao vivo. 
Todo o trabalho realizado é voluntário e 
demora cerca de uma hora”, explica Sirlei. 

Bolo de 68 metros começa
a ser feito nesta segunda

O bolo será servido na quinta-feira (14), a 
partir das 17h, e deverá render de 5 mil a 6 
mil fatias. Aproximadamente 40 voluntários 
estão envolvidos na confecção da sobremesa. 

Tradição
Desde 1999 o bolo é feito em 
Cascavel por uma iniciativa do 
Rotary Club Leste, por meio de 
parcerias com a prefeitura e com 
empresas da iniciativa privada. 

Cartas ao Bom Velhinho 
Os 170 alunos do Eureca I, no Bairro 

Interlagos, em Cascavel, estão empenha-
dos em uma atividade divertida: escrever 
cartas para o Papai Noel.

De acordo com a coordenadora do 
Eureca, Adriana Rossini, as cartas esta-
rão disponíveis para adoção do dia 20 de 
novembro até 13 de dezembro. 

Cada aluno pode fazer até três pedi-
dos: “Às vezes eles pedem algo muito 
caro, então sugerimos que também 
peçam outras coisas”, explica Adriana. 

Os amigos Emily Bueno, Ketlyn 
Pereira, Isis Maria Pedroso e Wuender-
son Felipe Jesus Ramos foram unânimes 
no pedido: material escolar. “Eu também 
pedi uma bicicleta e um tênis, mas estou 
ansiosa para ganhar qualquer um dos pre-
sentes”, conta Emily Bueno, de 11 anos. 

l Como adotar
Para adotar uma cartinha é preciso entrar 
em contato com a coordenadora do Eureca 
I, Adriana Rossini, pelo telefone (45) 3902-
1761. “Nós pedimos para que as pessoas 
liguem primeiro, porque podemos explicar 
como funciona para adotar a carta, e, se a 
pessoa tiver interessem ela vem até aqui e 
retira a cartinha”.  

l Entrega 
Os presentes serão entregues no dia 19 de 
dezembro. Na data, o Eureca I fará duas ceias 
de Natal, uma pela manhã e outra pela tarde.
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Espaço APAExonado

Despertar no aluno suas habilidades e 
o gosto por atividades e práticas do dia a 
dia. É com essa mentalidade que o EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos) da Apae de Casca-
vel vem promovendo mudanças significativas 
nos campos cognitivo e de mobilidade. Com 
250 alunos nos períodos de manhã e tarde, o 
EJA responde por mais da metade dos alunos 
atendidos pela instituição, com faixa etária 
dos 15 até os 85 anos.

Todo o trabalho tem como alicerce 
as diversas oficinas de aprendizagem, 
concebidas para impulsionar a habili-
dade de cada aluno. A coordenadora do 
EJA, Fátima Eckstein, elenca a oficinas 
oferecidas aos alunos, entre as quais as 
de artesanato, pintura em madeira MDF, 
culinária e panificação, higiene e limpeza, 
de tecidos e utilização de materiais des-
cartados higienizados. 

“A proposta de trabalho da equipe, que 
conta com aproximadamente 30 colabora-
dores, visa dar continuidade às atividades 
pedagógicas e, associado a isso, buscar a 
evolução dos alunos por intermédio das 
oficinas”, destaca Fátima Eckstein.

Na oficina de artesanato em madeira 
MDF, os alunos são incentivados a explo-
rar suas habilidades e o espírito de 
equipe. As atividades auxiliam principal-
mente na evolução motora. 

Para alunos com mobilidade ampla, 
há aulas de horticultura e paisagismo 

EJA: Oficinas estimulam 
habilidades em alunos

na horta da Apae. Eles participam do 
processo inicial, com o preparo do solo, 
plantio, colheita e orientações quanto à 
comercialização. Visitas externas ocorrem 
em supermercados, hortas e Ceasa. “Os ali-
mentos cultivados incrementam o cardápio 
nutricional diário na Apae e também para 
servem para subsistência deles”.

A EJA da Apae de Cascavel oferta 
ainda oficinas de beleza e noções de lim-
peza, como forma de elevar o bem-estar e 
a autoestima. Nesse processo, a Apae tem 
procurado mobilizar a família no sentido 
de contribuir com o desenvolvimento dos 
alunos. Na oficina de culinária e panifica-
ção, o ensino envolve desde a origem dos 
produtos, data de validada, custos e as 
receitas utilizadas, com degustação. 
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 A segurança nas estradas paranaenses 
tem sido uma preocupação constante dos 
motoristas que as utilizam diariamente. 
Na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), tramita o Projeto de Lei 360/2019, 
de autoria do deputado Marcio Pacheco 
(PDT), que traz várias medidas de segu-
rança quando houver bloqueio das rodo-
vias, durante a realização de obras de 
manutenção ou construção.

A proposta apresentada pelo deputado 
está avançando na Alep, com os pareceres 
favoráveis das Comissões de Constituição e 
Justiça (CCJ) e de Obras Públicas, Transportes 
e Comunicação. Atualmente, ela se encontra 
tramitando na Diretoria de Assistência de 
Plenário, ou seja, pronta para ser apreciada 
pelos deputados estaduais.

A expectativa de Pacheco é pela apro-
vação da matéria em Plenário. “Trata-se de 
um tema muito importante para a segu-
rança dos motoristas que trafegam pelas 
rodovias de nosso Estado. O projeto de lei 
já foi aprovado pelas comissões técnicas e, 
se Deus quiser, será também aprovado em 
Plenário e se transformando em mais um 
instrumento para salvar a vida de pessoas. 
A vida não tem preço e temos que trabalhar 
para isso”, ressalta o parlamentar.

O Projeto 360/2019 recebeu um 
substitutivo por parte do relator depu-
tado Delegado Jacovós que analisou 
as respostas positivas da Polícia Rodo-
viária Federal e Estadual a pedidos de 
diligência. “Há necessidade de obras, 
mas elas precisam ser feitas com 

Projeto que prevê maior segurança em 
bloqueios em rodovias avança na Alep

Segurança
De acordo com o texto do Pro-

jeto de Lei 360/2019, as rodovias 
paranaenses se transformaram 
num grande problema em relação 
à qualidade dos serviços prestados. 
São obras mal gerenciadas, mal 
sinalizadas, com controle equivo-
cado do tráfego, gerando proble-
mas maiores, como aumento do 
tempo de viagem e o pior de todos, 
acidentes com vítimas fatais.

De acordo com Pacheco, já exis-
tem manuais de controle de tráfego 
durante a realização de obras, “sem 
a necessidade da paralisação do 
trânsito de veículos”. As barreiras 
têm o objetivo de garantir a segu-
rança dos trabalhadores e dos 
motoristas, porém, nem sempre 
isso acontece.

No caso proposto pelo depu-
tado, a velocidade será reduzida 
e será usado o acostamento, blo-
queando-se apenas uma pista para 
a realização de obras necessárias. 
A outra pista e um dos acostamen-
tos ficam livres para permitir o trá-
fego de veículos nos dois sentidos, 
além de uma sinalização adequada 
para a segurança dos motoristas e 
trabalhadores. 

segurança”, comentou o relator.
“É por isso que a CCJ trabalha: para proje-

tos que têm impacto na vida das pessoas. O 
deputado Marcio Pacheco é proativo e con-
duz bons projetos aqui”, acrescentou o depu-
tado Francischini, que é presidente da CCJ.

De acordo com Pacheco, a proposição 
tem a finalidade de garantir a segurança de 
motoristas e trabalhadores nas obras, bem 
como a fluidez no trânsito de veículos.

“Infelizmente esses bloqueios provo-
cam congestionamentos e expõem as pes-
soas a riscos desnecessários. É preciso que 
o Departamento de Estradas de Rodagem e 
as empresas responsáveis pela manutenção 
das rodovias percebam o perigo e tomem 
as medidas necessárias para garantir uma 
viagem tranquila e segura para todos”, 
afirma o deputado. 
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Desafios podem surgir no trabalho, ainda mais até o 
dia 19. Boas novas com dinheiro e também no amor. 
Há chance de conhecer alguém especial. Astral 
vibrante e excitante na vida amorosa.  Porém, você 
estará mais exigente e há risco de enfrentar perren-
gues nos contatos pessoais. 

Terá mais dinamismo e ousadia profissional. Tenha 
cautela nos assuntos materiais. Surpresas com ami-
gos distantes. No amor, esbanjará sensualidade e 
sedução. Clima de união em família. Novidades com 
amigos distantes. Pode rever gente querida que só 
encontre de vez em quando.

Sua dedicação trará conquistas no trabalho, mas há 
risco de atrasos. Saúde estará entre suas priorida-
des. Na paixão, seus encantos vão brilhar. Namoro 
firme vem aí! Alegrias com o par.Reforce a paciência 
em casa. Nem tudo se resolverá da noite para o dia. 
Saúde de pessoa querida pode concentrar atenções.  

Fase sortuda com dinheiro. Pode se dar bem em 
apostas. Vida profissional mais favorecida na segunda 
quinzena. Na paquera, seu carisma vai brilhar e 
encantar. Emoções intensas no amor. Terá mais poder 
de decisão e voz ativa em casa. Pode alcançar metas 
importantes com os parentes.  

Assuntos do lar em destaque. Terá apoio de parentes. 
Saúde, finanças e amizades contarão com mais pro-
teção nas últimas semanas. Amor iluminado: poderá 
conquistar em poucos encontros. Terá sintonia e 
apoio de parentes. Interesses do lar em destaque. 
Esbanjará habilidade para cuidar das coisas em casa. 

Laços de afeto mais fortes com parentes e amigos 
íntimos. Contatos no trabalho e as finanças vão pedir 
atenção extra na primeira quinzena.  Clima de proxi-
midade e afeto com familiares e amigos mais íntimos. 
Leituras e novos conhecimentos ajudarão a fazer 
boas escolhas na alimentação e se cuidar melhor.

Seus interesses financeiros estarão em alta, mas aten-
ção com as contas! Marte, que percorre seu signo, vai 
tornar seu jeito mais determinado, sedutor e fogoso. Seu 
estilo vai ficar mais franco, direto e birrento com quem 
convive. Há risco de atritos com os parentes. Nas ami-
zades, exigências e cobranças podem marcar presença.  

O Sol promete popularidade e progresso. Mas Marte 
indica contratempos nas primeiras semanas. Astral 
ciumento no amor. Terá um período animado com a 
turma de casa. Popularidade em alta nas amizades. 
Os convites para sair vão aumentar e sua companhia 
será mais disputada.  

Mas você terá criatividade para dar a volta por cima. Na 
saúde, controle a gula. Vida social animada. No amor, 
pode encontrar o par ideal. Atenção ao conversar com 
quem convive. Você pode ser pivô de alguns desenten-
dimentos em casa. Seu signo esbanja vitalidade, mas, 
quando enfrenta problemas, desconta na comida. 

Período indicado para realizar sonhos e ideais. Pode 
arranjar vaga de emprego com apoio de parente. 
Astral de altos e baixos no amor. No fim do mês, a 
paixão estará animada e blindada. Tende a alcançar 
metas importantes com apoio da família. Perrengue 
com alguém será esclarecido no fim do mês.  

Terá vitalidade, garra e vontade para se destacar e 
crescer no que faz. Momentos especiais com pessoas 
queridas. Vitalidade em alta na saúde. Na paixão, vai 
atrair paquera como um ímã. Mês especial com as 
pessoas queridas. Pode ter boas novidades e surpre-
sas, ainda mais nas primeiras semanas.  

Pode receber proposta de emprego, mas atenção com 
suas finanças até dia 19. Risco de mal-entendidos com 
quem convive. Na paixão, sua sensualidade vai brilhar. 
Ótima fase para conhecer outros lugares, pessoas e 
fazer coisas diferentes. Mas convém dobrar a atenção 
com mal-entendidos em casa entre os dias 1 e 19. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Projetos futuros
Antônio Volmei, que assume na 

segunda-feira (11) a Secretaria 
Antidrogas, afirma que os proje-
tos para a melhoria das Guardas 

devem continuar. Além do Setor de 
Inteligência, a implantação de canil 

também é um dos objetivos do 
novo secretário. Antônio assume a 

vaga que era ocupada pela peda-
goga Rose Vascelai, que deixa o 

cargo por motivos pessoas e deve 
ser realocada em outra função. 

Curso dá pontapé para 
o setor de inteligência  

Um curso ministrado pelo diretor 
da Penitenciária Federal de Catandu-
vas, Carlos Luis Vieira Pires, é o pri-
meiro passo para a implantação do 
setor de inteligência na Guarda Muni-
cipal de Cascavel. A atividade com 
uma turma de GMs teve duração de 
dois dias e foi finalizada nessa sexta-
-feira (8). “São informações básicas 
repassadas aos guardas em relação 
ao funcionamento do Serviço de Inte-
ligência. Eles aprendem um pouco 
sobre a doutrina propriamente dita e 
também técnicas operacionais. Claro 
que é um apanhado geral e quem 
realmente for fazer parte do serviço 
deve depois se aprofundar”, explica 

o diretor da PFC, Carlos Luis. 
Ele afirma que a parceria com a 

Prefeitura de Cascavel para a reali-
zação dos cursos partiu do próprio 
Depen (Departamento Penitenciário), 
que viu a necessidade de aprimo-
rar a equipe da GMC. Além desse, 
outros cursos devem ser realizados 
em diversas áreas da segurança. 

Carlos lembra que a implanta-
ção do Setor é uma necessidade: “É 
fundamental. Nenhuma instituição de 
segurança pública hoje se mantém 
sem um serviço de inteligência. Isso é 
necessário para o bom funcionamento 
de qualquer instituição e guia todas 
as outras atividades”, ressalta. n Reportagem: Cláudia Neis

Reforço
O diretor das Guardas, Antônio Volmei dos Santos, comemora a realização do 

curso e afirma que, com a formatura dos 65 novos guardas, nessa sexta-feira (8), o 
trabalho da GM deve ser reforçado: “Com a entrada dos novos guardas, na próxima 
semana, equipes como Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental e Rural serão 
ampliadas. As que já existem estão sobrecarregadas e esse aumento vai melhorar 

ainda mais o trabalho realizado”, garante Antônio Volmei. 
A equipe fixa que vai ficar na região norte da cidade, no Bairro Floresta, tam-
bém já inicia os trabalhos na próxima semana, com equipes 24 horas no local 

e auxiliadas pela central de monitoramento, que conta atualmente com 38 
câmeras espalhadas pela cidade. Além disso, com o maior efetivo, viaturas que 

não eram utilizadas agora estarão nas ruas diariamente em patrulhas. 

Combate ao 
vandalismo 
A Central de Monitoramento também 
terá a equipe ampliada nesse momento 
e futuramente deve receber mais 
câmeras e uma inspetoria diária.
A instalação de câmeras em todos 
os terminais, duas recentemente 
no terminal sul, tem auxiliado na 
identificação de vândalos, além de 
contribuir com as forças de segu-
rança na elucidação de crimes por 
meio da identificação de suspeitos 
com a captação e o registro de ima-
gens na Central.  
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 Em programação espor tiva 
alusiva às comemorações pelos 68 
anos de emancipação política de 
Cascavel, na próxima quinta-feira 
(14), e aproveitando o momento 
vivido pelas equipes locais no 
Campeonato Paranaense da 
modalidade, a cidade receberá 
nesta semana, de terça (12) 
a sábado (16), o Campeonato 
Brasileiro de Clubes de Handebol 
Adulto Masculino e Feminino. As 
disputas serão no Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto.

Ao todo, dez equipes participa-
rão da competição, sendo cinco em 
cada naipe. Elas se enfrentarão em 
turno único e a que mais somar 
pontos será a campeã. As partidas 
serão realizadas das 14h às 20h, 

 Principal competição da Federação 
Paranaense de Futebol de Salão, a 
Série Ouro do Estadual começa a defi-
nir os finalistas da temporada 2019 
neste sábado (9), dia no qual Dois Vizi-
nhos e Marreco medem forças pela 
rodada de ida da semifinal, às 20h30, 
no Ginásio Teodorico Guimarães, em 
Dois Vizinhos. Segunda-feira (11) será 
a vez de Umuarama e Foz Cataratas 
abrirem o mata-mata, às 20h30, no 
Amário Vieira da Costa.

Os quatro semifinalistas termi-
naram a primeira fase nas quatro 
últimas posições para avançar 
na competição. O Marreco foi o 

Semi da Série Ouro

Dois Vizinhos x Marreco
Neste sábado (9), o Dois Vizinhos, vice-campeão da Prata 2018, disputa pela 
primeira vez uma semifinal na elite do Estadual, justamente contra o vice da 
Ouro 2018. O Marreco, aliás, foi vice também em 2017 e está em sua quarta 

semifinal consecutiva. Para este jogo, o Dois Vizinhos, que eliminou o Pato nas 
quartas, conta com o fator casa, pois em 15 jogos no Teodorico Guimarães tem 
11 vitórias, dois empates e duas derrotas em 2019. Na primeira fase, venceu o 

Marreco por 4 a 0 em casa e perdeu por 5 a 3 em Francisco Beltrão, onde será o 
jogo de volta da semi, no dia 23 de novembro. 

quarto, o Foz o quinto, o Umua-
rama o sétimo e o Dois Vizinhos 
o oitavo colocado. Assim, nessa 
ordem, está a vantagem de deci-
dir em casa a final do campeonato.

Para esta penúltima fase, não há 
favoritismo, pois os quatro semifina-
listas comemoram a vaga no top 4 
fora de casa. Ou seja, os líderes da 
primeira fase, que tiveram a oportu-
nidade de decidir a vaga diante de 
seus torcedores, foram eliminados 
nas quartas de final. O detalhe é que 
os quatro semifinalistas venceram 
em casa, na rodada de ida das 
quartas de final.

Umuarama x 
Foz Cataratas
Na outra semifinal da Série Ouro do 
Paranaense de Futsal 2019, entre 
Umuarama e Foz Cataratas, estará 
o mais experiente do Estado nesta 
etapa da competição. Comandante 
da equipe da Capital da Amizade, 
o treinador Nei Victor disputará 
sua 16ª semifinal em 25 edições do 
principal campeonato do Estado. 
Ele, que tem cinco títulos com o 
Cascavel Futsal, chegou este ano 
ao Umuarama e levou a equipe de 
volta a uma semifinal depois de 
quatro anos longe desta fase do 
campeonato. Nas quartas de final, 
o time umuaramense eliminou o 
Marechal, que era favorito ao título 
na temporada. Agora, terá pela 
frente o atual campeão. O jogo de 
ida com o Foz Cataratas será às 
20h30 desta segunda-feira (11) em 
Umuarama. Já a volta será dia 22 
em Foz do Iguaçu. Na primeira fase, 
venceu o duelo em casa, por 1 a 0, 
e foi derrotado fora, por 6 a 3.

Em busca do título
Antes de encararem o Brasileiro, as equipes de Cascavel disputam a fase final 

do Paranaense neste fim de semana, em Londrina. No feminino, o FAG/Bearskin 
Crossfit faz a semifinal com Toledo às 17h45 deste sábado (9). A outra semi é 

Maringá x Matelândia. No masculino, o Lanalli/02 Saúde/Clinivel faz a semi com 
Maringá às 20h45. A outra é entre Londrina e Foz do Iguaçu. As finais serão no 

dia seguinte, às 11h30 e às 14h, respectivamente.

exceto no último dia, quando serão 
das 9h às 15h30.

Além dos representantes de 
Cascavel, que estão na semifi-
nal do Paranaense de Handebol, 
o Campeonato Brasileiro contará 
com as seguintes equipes: Aciseg/
Guarulhos (SP), Caic/GHC/Bola na 
Mão (PI), Clube Português (PE) e 
Sport/Jaguar (PE), no feminino; e 
Londrina, Clube Português, Sport/
Jaguar e Vikings/Campos (RJ). 

Cascavel recebe o Brasileiro de Handebol
LHPR
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 68 34 20 8 6 59 25 34
2º Sport 57 33 14 15 4 44 28 16
3º Coritiba 54 34 14 12 8 42 33 9
4º Atlético-GO 54 33 13 15 5 36 25 11
5º América-MG 52 34 14 10 10 36 31 5
6º Paraná 51 34 13 12 9 28 27 1
7º Cuiabá 50 34 13 11 10 42 36 6
8º Operário-PR 49 34 13 10 11 30 35 -5
9º Botafogo-SP 47 34 13 8 13 34 32 2
10º CRB 47 33 13 8 12 38 38 0
11º Ponte Preta 43 33 10 13 10 35 32 3
12º Brasil de Pelotas 42 33 11 9 13 26 34 -8
13º Vitória 41 34 10 11 13 36 41 -5
14º Guarani 39 33 11 6 16 25 33 -8
15º Oeste 39 33 8 15 10 37 39 -2
16º Londrina 35 34 10 5 19 33 46 -13
17º Figueirense 35 34 6 17 11 27 36 -9
18º Vila Nova 33 34 6 15 13 23 37 -14
19º Criciúma 31 33 6 13 14 24 34 -10
20º São Bento 30 34 7 9 18 36 49 -13

                  ONTEM
  Paraná x Vitória
 Botafogo-SP x Bragantino
 Vila Nova x Operário
 Londrina x América-MG
 São Bento x Cuiabá
 Figueirense x Coritiba

                 SÁBADO
16h30 Guarani x Ponte Preta
16h30 Sport x Criciúma
19h B. de Pelotas x Oeste
19h CRB x Atlético-GO

34ª RODADA

SÉRIE B
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1- OSMAR MONTAGNOLI WANDERMUREM E ELISÂNGELA DE CARVALHO
2- RAFAEL SCALIA RODRIGUES E VERONICA  CRISTINA POLIDO
3- GILSON DO NASCIMENTO E ANGELINA ANTUNES DA ROSA SALDANHA
4- LEONIR TOPANOTTI E ILZA DE OLIVEIRA
5- CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA E CAMILA BRAUN
6- ALLAN CRISTTIAN SIMIÃO CANTANHÊDE E SOLANGE APARECIDA ANDRÉ DA SILVA
7- RÔMULO HENRIQUE FRANK E FERNANDA BUENO AMARO
8- JEFERSON RAMIRES CAMPOS E BIANCA FOGAÇA DOMINGUES
9- ABNER ANTUNES ROCHA DA SILVA E LAYSLA FERREIRA DO NASCIMENTO
10- BRUNO SIMONETO E MIRELLY DARTORA BOF
11- OSVALDO REIS DE SOUSA E VALDELINA RODRIGUES
12- LUCAS SOUZA LIMA FRANCO DOS SANTOS E ALINNE FERREIRA
13- DIEGO VERSANI DE LIMA E ANA BEATRIZ DE-NEZ SOLUSZYNSKI
14- EDERSON DE CASTILHO E ROSENEIDE CLARO
15- BRUNO DEBASTIANI E CHRISTIANE KEILA DOS SANTOS
16- JEAN RIBEIRO E BRUNA CAROLINE SILVEIRA
17- GUILHERME GROSSKOPF ALESSI E CAMILA MARI BRASIL DALLA-LANA
18- MATHEUS TIAGO PEREIRA CÂNDIDO E FRANCIELE SILVEIRA DOS SANTOS
19- MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA E SANDRA REGINA BRANCO
20- LEONARDO ANDRÉ FIALKOWSKI BORDIGNON E JULIANA APARECIDA DELBEN
21- ARI LUZZI E GEOVANA GRAZIELA PORTO
22- ADMILSON DOMARESKI E JUCÉLIA SOSA DA SILVA
23- JULIO WANDERLEI CARDOSO RAMOS E LENITA SANTOS DE MELO
24- ALEXSSANDRO LOPES DA CRUZ E DANIELE MORIGGI
25- MAIKON FABIANO DO NASCIMENTO DE SOUZA GISLAINE SOARES FAUSTINO
26- JONATHAN RODRIGO LIMA DOS SANTOS E CRISTIANE REGINA GRANZA
27- ADAIR FRANCESCHINI JÚNIOR E THAÍS MARIA PAULINO MAGRI

Com o Bragantino já tendo 
garantido uma vaga à elite do 
Campeonato Brasileiro, a Série B 
segue com intensas disputas pelas 
três vagas restantes à Série A 2020 
e também contra o rebaixamento. 
As quatro equipes paranaenses na 
competição aturam sexta-feira (8) 
pela 34ª rodada, que terá sequência 
neste sábado (9) com quatro jogos.

Destaque para o dérbi campi-
neiro entre Guarani e Ponte Preta, 
às 16h30, no Brinco de Ouro da 
Princesa. Bugre e Macaca preci-
sam da vitória para se manterem 
na Série B para a próxima tempo-
rada. Melhor para a Ponte, que 
está a uma vitória do objetivo. Já o 
Guarani precisa de mais duas vitó-
rias nas quatro rodadas restantes.

Destaque também para Sport 

Série B perto do fim
x Criciúma, às 16h30, na Ilha do 
Retiro. O Leão pernambucano está 
a duas vitórias do acesso mate-
mático à Série A. Os times para-
naenses, entretanto, estarão de 

olho mesmo no último jogo da 
rodada, entre CRB e Atlético-GO, 
às 19, no Rei Pelé, em Maceió 
(AL). A equipe goiana é concor-
rente direta pelo acesso.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 74 31 23 5 3 65 25 40
2º Palmeiras 66 31 19 9 3 50 23 27
3º Santos 61 31 18 7 6 45 28 17
4º Grêmio 53 31 15 8 8 54 32 22
5º São Paulo 52 31 14 10 7 32 22 10
6º Corinthians 48 31 12 12 7 35 28 7
7º Athletico-PR 47 31 13 8 10 44 31 13
8º Internacional 46 31 13 7 11 35 31 4
9º Bahia 43 31 11 10 10 34 30 4
10º Goiás 42 31 12 6 13 34 47 -13
11º Atlético-MG 39 31 11 6 14 38 43 -5
12º Vasco 39 31 10 9 12 28 37 -9
13º Ceará 36 31 10 6 15 32 31 1
14º Fortaleza 36 31 10 6 15 38 44 -6
15º Fluminense 34 31 9 7 15 31 41 -10
16º Cruzeiro 34 31 7 13 11 26 36 -10
17º Botafogo 33 31 10 3 18 26 40 -14
18º CSA 29 31 7 8 16 21 44 -23
19º Chapecoense 22 31 4 10 17 25 47 -22
20º Avaí 17 31 3 8 20 16 49 -33

32ª RODADA

SÉRIE A

 Em busca de 13 pontos, ou quatro 
vitórias e um empate, para ser cam-
peão brasileiro em 2019 sem depen-
der de ninguém, o Flamengo recebe o 
Bahia neste domingo, às 18h deste 
domingo (10), no Maracanã, em con-
tagem regressiva para soltar o grito de 
campeão. O jogo deste fim de semana 
é válido pela 32ª rodada.

Com sete rodadas para o fim do 
campeonato e oito pontos de vanta-
gem sobre o vice-líder Palmeiras, o 
Rubro-Negro carioca poderá come-
morar antes ainda do título, mas 
aí precisaria contar com o tropeço 
principalmente do Verdão, que neste 
sábado (9) faz dérbi com o Corin-
thians às 19h, no Allianz Parque.

Caso o Palmeiras, que tem 66 
pontos, vença todas as sete parti-
das restantes no campeonato, che-
gará ao máximo a 87 pontos, com 

  SÁBADO
17h Goiás x Santos
19h Palmeiras x Corinthians

DOMINGO
16h Internacional x Fluminense
16h Cruzeiro x Atlético-MG
16h São Paulo x Athletico-PR
18h Flamengo x Bahia
19h Fortaleza x Ceará
19h Chapecoense x Grêmio
19h CSA x Vasco

SEGUNDA-FEIRA
20h Botafogo x Avaí 

26 vitórias. Já o Flamengo pode 
chegar a 87 pontos sem depender 
de ninguém daqui a cinco rodadas, 
e com 27 vitórias.

O fato curioso é que justamente 
na rodada em que poderá comemo-
rar o título antecipado sem depen-
der de ninguém, o Flamengo terá 
como adversário o Palmeiras, em 
São Paulo, no dia 1º de dezembro, 
pela 36ª rodada. Caso emplaquem 
quatro vitórias nos próximos qua-
tro jogos, o Fla terá a vantagem do 
empate sobre o rival para comemo-
rar o título no Allianz Parque.

Depois do Bahia, os comandados 
do técnico Jorge Jesus receberão o 
Vasco (dia 13), visitarão o Grêmio (dia 
17) e receberão o Ceará (dia 27). Já 
o Palmeiras, depois do Corinthians, 
enfrentará Bahia (dia 17), Grêmio (dia 
24) e Fluminense (dia 28).

Contagem  regressiva
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