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suspenso até domingo
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Natal mais feliz

A menos de 20 dias para o Natal, as
crianças ficam em polvorosa à espera
do Papai Noel. E, se depender da
solidariedade do povo cascavelense, vai
ter presente para todos os pequenos.
São várias as campanhas que ocorrem
no Município para garantir que as
crianças mais pobres recebam um
presente nessa data tão marcante,
especialmente na infância.
l Pág. 10

Escassez de recicláveis afeta
a remuneração de catadores
A pandemia reduziu a produção de materiais recicláveis e, por conta disso, o preço no
mercado disparou, provocando um aumento no número de catadores autônomos. Como
consequência, as famílias ligadas à Cootacar viram o faturamento despencar em quase
dois terços. No auge de sua produção, nos meses de setembro e outubro, as famílias
receberam salário de R$ 1,8 mil. No último mês, foi de R$ 800.
l Pág. 9

com essa briga astral. Uma boa conversa pode
ser a melhor maneira de acertar os ponteiros e
fazer as pazes.
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Pode ser que nem tudo corra
com o
“Eu de
me acordo
sinto muito
privilegiada
ser-planejado, mas não se preocupe
antes daporhora
a primeira
pessoa
aàs
se você tiver jogo de cintura
para
se
adaptar
ser vacinada contra
mudanças e prestar atenção
ao seuÉsexto
sentido,
a covid-19.
o melhor
presente
de
no final, vai sair ganhando
de um adiantado
jeito ou de outro.
pois significa
Os astros ajudam na aniversário,
paquera
alguém
popular
e
que eu finalmente posso
muito atraente pode entrar
na sua mira.
vislumbrar
passar tempo
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Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer
derrubá-la.
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Horóscopo nascido em 9 de dezembro
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“Velha” Câmara vai se
despedindo para a nova

Em meio a um cenário
atípico, os 21 vereadores
eleitos em 15 de novembro já sentem os efeitos da
pandemia antes mesmo de
assumirem uma cadeira na
Câmara de Cascavel. Devido
ao aumento de casos de
covid-19, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná), através da Portaria 598/2020, estabeleceu
que o processo de diplomação ocorra de forma on-line,
possibilitando o acesso
direto ao documento, com
seus devidos valores legais,
sem a tradicional cerimônia.
Por ordem da juíza eleitoral Anatália Isabel Lima
Santos Guedes, haverá
um edital de diplomação
que será lançado no dia
17 de dezembro e contará
com a opção de resgate do
diploma impresso até o dia
18, em cartórios da cidade.
Já a posse para novo
mandato dos vereadores,
prefeito e vice-prefeito eleitos ocorrerá no primeiro dia
de 2021 em cerimônia presencial, mas com limitação
de público: o plenário deverá
contar com 50% da capacidade original, só sendo permitido um acompanhante
por vereador eleito, prefeito
e vice-prefeito. Também
haverá restrição de profissionais da imprensa. De
forma simples, somando o
número de eleitos e reeleitos mais acompanhantes,
ignorando as autoridades
convidadas, funcionários da
Câmara e a imprensa, serão
46 presentes.
FIM DE MANDATO
Com o fim do mandato
se aproximando, alguns
rituais vão sendo concluídos. A entrega do gabinete,

por exemplo, deve ocorrer
até 23 de dezembro (inclusive os reeleitos) e as exonerações dos assessores
até o dia 31.
Ainda em junho, os
vereadores definiram os
subsídios para a próxima
legislatura. Em tempos de
pandemia, a decisão unânime foi congelar os valores
para o próximo ano.
O presidente da Câmara,
Alécio Espinola (PSC), descar tou a possibilidade
de mudanças: “Nós não
temos nenhuma previsão
para aumentar os salá rios dos vereadores, nem
mesmo o 13º. A regra é
que o próximo mandato
esteja com os mesmos
valores. A única mudança
é que nós baixamos o salário do próximo presidente
da Câmara, que vai ganhar
basicamente o mesmo valor
que outros vereadores”,
esclarece Alécio.
Assim, os eleitos entram
ganhando R$ 12.078,49 e
quem for eleito presidente
da Câmara, R$ 13.927,24.
NOVOS ROSTOS
Embora nove vereadores tenham sido reeleitos
e dois já legislaram em
mandatos anteriores, dez
“novatos” farão par te da
composição da Câmara
em 2021, entre eles duas
mulheres, número recorde
para a cidade, que não elegia um representante do
gênero desde 2000.
As próximas cadeiras
do plenário, juntamente
com o orçamento reduzido
da Câmara, ilustram uma
cidade que vem se adaptando às novas realidades
em um momento de constantes mudanças.

POLÍTICA
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politica@jhoje.com.br

Nova estratégia

Bastante criticado pelas decisões duras tomadas no início da
pandemia, o prefeito Leonaldo Paranhos adotou uma estratégia
totalmente diferente neste momento de agudização da covid-19.
Além de defender que nada feche (ameaçou ir à Justiça, caso seja
preciso), baixou decreto permitindo que as empresas fiquem 24
horas abertas por dia. Ontem, mais uma surpresa: encomendou
estudo para uma possível compra de vacinas, caso seja preciso.
Diante da queda de braço entre governadores e Ministério da
Saúde, melhor mesmo é prevenir.

Nos dedos

O presidente Alécio Espínola
deu novamente nos dedos
dos vereadores na sessão de
ontem. “Cada dia que passa
vai diminuindo o número de
vereadores inscritos”, observou,
referindo-se aos discursos
após a votação. Apenas quatro
estavam inscritos e um abriu
mão da fala. Em tempos de fim
de mandato, a sessão durou
menos de uma hora.

Crítica

Um dos poucos a falar, Serginho
Ribeiro voltou a defender ajuda
urgente aos empresários da
vida noturna, bastante afetados
com as medidas de combate
à pandemia. Ele reclamou
que ninguém na Câmara fala
nada, “estão todos no colo
do governador”, ao criticar o
decreto estadual que impôs
toque de recolher, citando até
mesmo o ex-vereador e hoje
deputado estadual Gugu Bueno.

Armados

A sessão de ontem começou
com vereadores da base
governista armados até os
dentes. Esperavam um duro
embate sobre a divisão do
orçamento para 2021, como
se desenhou na sessão de
segunda. Por fim, vereadores de
oposição desistiram de bater

Moção de
aplausos

boca. “Não vou ficar servindo
de escada para eles disputarem
quem puxa mais o saco do
Paranhos para tentar cargo
na prefeitura ano que vem”,
justificou Fernando Hallberg.

Bastidores

A ausência de discussões
no plenário não reflete
os bastidores da Câmara,
onde segue a orquestração
para a escolha da próxima
Mesa Diretora. Uma fonte
confidenciou à coluna que,
se o prefeito Paranhos não
agir depressa, pode se repetir
a surpresa de 2013, quando
Marcio Pacheco acabou
presidente para desespero de
Edgar Bueno.

Destaque

Cascavel ultrapassou as fronteiras
nesta semana. Após ter sido
destaque nos comentários de
Alexandre Garcia, que enalteceu
a gigantesca votação do prefeito
Leonaldo Paranhos no último dia
15, ontem o empresário Luciano
Hang (Havan) tuitou Cascavel:
“Quero elogiar a decisão da @
cascavel_prefa e do prefeito @
paranhosoficialpr, que tiveram
bom senso e atitude de
autorizar o funcionamento do
comércio 24h como medida
para evitar aglomerações”.
DIVULGAÇÃO

Durante a rápida sessão
de ontem, os vereadores
aprovaram Moção de
Aplausos à Equipe Feminina Cascavelense de Futsal, Stein Cascavel
Futsal, pela “luzida e meritória conquista do título de Campeã da
Liga Nacional de Futsal Feminino de 2020”. A justa homenagem
lembrou das meninas que, no domingo, conquistaram um inédito
título nacional para a cidade, após aplicarem uma gloriosa goleada
por 8 a 1 sobre a Aifa de Indaiatuba, em Marília, São Paulo.
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Funcionamento 24 horas não
atrai lojistas; sindicatos definem
horário próprio para o Natal
Representantes do Sindilojas (Sindicato Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e Região), do
Sindec (Sindicato dos Empregados
no Comércio de Cascavel e Região)
e empresários que atuam no setor
de bares e restaurantes se reuniram
esta semana para discutir o horário de
funcionamento no fim de ano.
É que no dia 19 entra em vigor
decreto municipal que permite que
o comércio atenda 24 horas por
dia. Apesar de entenderem a intenção da medida, de acordo com os
sindicatos, o horário estendido não
é interessante para os varejistas.
Segundo o presidente do Sindilojas, Leopoldo Furlan, ficou acertado
com o Sindec que o horário de atendimento do comércio de 14 a 23
deste mês será das 9h às 22h e,
na véspera de Natal, dia 24, das 9h
às 18h. “O setor varejista não tem

Bares e restaurantes
em dúvida

Já os empresários do setor de bares
e restaurantes ainda estão em dúvida
sobre como será o funcionamento
e inseguros sobre possíveis novas
determinações ou surgimento
de outros decretos com medidas
divergentes. “Estamos respeitando o
decreto do Estado e fechando nosso
estabelecimento às 23h por causa do
toque de recolher. A partir do dia 19,
quando se encerra o estadual e passa
a valer o decreto municipal, esperamos voltar ao atendimento no horário
normal, seguindo, claro, as orientações
sanitárias, mas ainda não temos certeza
de como vamos trabalhar e que tipo de
serviço vamos poder oferecer. Estamos
aguardando, caso alguma mudança
aconteça”, explica o gerente de um bar
localizado na Rua Paraná, no Centro.

interesse em manter as empresas
abertas depois das 22h, 23h, como
propõe o decreto municipal, que
permite funcionamento 24 horas de
19 a 31 de dezembro. Isso porque é
muito difícil que as lojas recebam clientes depois das 22h”, explica Furlan.
Ele acrescenta que também
ficou decidido que cada empresário
decide a forma de trabalho, como/
quando pretende abrir as portas e
a carga horária de cada trabalhador, respeitando sempre as orientações e as regras do sindicato dos
funcionários e as leis trabalhistas.
Outro fator levado em conta é a
necessidade de reprogramar o horário
de trabalho de funcionários, já que em
muitos estabelecimentos o número de
colaboradores está reduzido.
Segundo o prefeito Leonaldo

Paranhos, que assina o decreto, a
medida visa evitar aglomerações, oferecendo condições para as empresas
manterem mais tempo as portas abertas para receberem os clientes.
NO FUTURO
O presidente do Sindilojas, Leopoldo Furlan, comenta que o horário
estendido pode até ser um atrativo
para o comércio local, mas não
neste momento. “Oferecer esse
tipo de atendimento ao cliente pode
ser muito positivo para o setor varejista se mantido após a pandemia,
até mesmo para tentar aquecer as
vendas e auxiliar na retomada econômica, mas, neste momento, não
se torna atrativo para o empresário
nem para a maioria dos consumidores”, conclui Furlan.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM CASCAVEL
De segunda (14) a sexta-feira (18) .............................. das 9h às 22h
Sábado (19) e domingo (20) ....................................... das 9h às 18h
De segunda (21) a quarta-feira (23) ........................... das 9h às 22h
Quinta-feira (24/12).................................................... das 9h às 18h

Paranhos determina elaboração de PMI
para cotação da vacina contra covid-19

Nessa terça-feira (8), o prefeito Leonaldo Paranhos solicitou em regime de
urgência ao secretário de Saúde, Thiago
Daross Stefanello, e ao procurador-geral
do Município, Luciano Braga Côrtes, a
elaboração de um PMI (Procedimento
de Manifestação de Interesse) para a
cotação em laboratórios e fabricantes
da vacina contra a covid-19.
O instrumento formal está sendo
elaborado com questionamentos sobre
o tempo para validação, entrega, testes,
eficácia, armazenagem, logística, preço,
entre outros aspectos técnicos.
Também ontem governadores se

reuniram com o ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, para tratar da compra
de vacinas. O ministro afirmou que vacinação no Brasil contra a covid-19 começa
no fim de fevereiro e que as primeiras 8,5
milhões de doses da Pfizer - de uma compra de 70 milhões - devem chegar ao País
no primeiro semestre.
Mais tarde, em pronunciamento,
Pazuello disse que cabe ao ministério, e não
aos estados, planejar a vacinação contra a
covid-19 no Brasil. “Compete ao Ministério
da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Não podemos dividir o
Brasil num momento difícil”, disse Pazuello.
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Chuva abastece rios, Lago sobe
e rodízio é suspenso até domingo

As chuvas registradas na última
semana foram uma verdadeira bênção para o campo e a cidade. Além
de amenizar o calor e melhorar a
umidade relativa do ar, elas deram
uma “forçona” e a Sanepar suspendeu o rodízio no abastecimento de
água até domingo (13).
Com os mais de 170 milímetros
de chuvas registrados no início deste
mês, os mananciais que abastecem Cascavel - os Rios Cascavel,
Peroba, Saltinho e São José - apresentaram recuperação na vazão e,
por isso, a Sanepar decidiu suspender o rodízio no abastecimento
da cidade temporariamente.
A Secretaria de Meio Ambiente de
Cascavel informou nesta terça-feira
(8) que o Lago Municipal subiu um
metro. Estava 2,70 metros abaixo

do vertedouro no último dia 30 de
novembro e ontem marcava 1,70
metro. Ainda não mudou o cenário
desolador, mas já está muito melhor
do que o visto nos últimos meses.
Já o Rio Cascavel subiu 30 centímetros. Além disso, a estabilidade
dos níveis dos reser vatórios e na
redução de 8% na média diária do
consumo de água, em razão da
queda nas temperaturas, também
são fatores que contribuíram para a
suspensão do rodízio.
A Sanepar informa que o volume
das chuvas, mesmo benéfico, não
recuperou o déficit acumulado pela
estiagem dos últimos quase dois
anos, por isso o alerta permanece e
o uso consciente da água deve ser
mantido como medida preventiva.
Nova avaliação será feita na

SEU PRÓXIMO
ENCONTRO
PODE SER
COM O

CORONAVÍRUS.
O coronavírus está em todo lugar.

Não participe de aglomerações.
Você é responsável pela sua saúde
e das pessoas à sua volta.

próxima segunda-feira (14), quando
serão levados em consideração o
comportamento dos mananciais e o
consumo de água nos próximos dias.

VEM MAIS CHUVA
O Simepar prevê mais chuva para
esta semana. Na sexta, há baixa
probabilidade de algumas pancadas
isoladas, que aumentam no sábado,
e, no domingo, deve chover 16,5 milímetros em Cascavel. Por enquanto, a
previsão indica chuva para a semana
toda, até o outro sábado, dia 18. Os
maiores volumes estão previstos
para terça (69mm) e quarta (39mm).
Como consequência, o calorão também dará uma amenizada e, na terça,
a máxima não passará de 25ºC e, na
quarta, de 22ºC. A mínima pode chegar a 16ºC na quinta, dia 17.
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Greve do transporte coletivo
em Cascavel já dura 64 dias
Em meio aos contratempos o Tribunal julgar o caso. Segundo
Reivindicações
causados pela pandemia do novo ele, apenas um trabalhador teve
Desde novembro do ano passado, o
coronavírus, o cascavelense tem desconto salarial, mas por outra
Sinttracovel reivindica o recebimento
mais um problema para lidar: a razão que está sendo verificada.
do vale-alimentação e reajuste salaJá a assessoria
greve no transporte Sindicato e empresas
rial de 2,55%. Durante a tentativa de
das empresas inforreconciliação, na audiência, o sindicato
público, que reduz
ainda
aguardam
propôs que os valores fossem convertimou que o prejuízo
a frota nas ruas e
dos em vale-refeição desde a data-base,
o número de linhas decisão da Justiça acumulado nesse
de forma parcelada, recebimento do
período passa de
disponíveis.
do Trabalho
retroativo
do reajuste salarial e retoR$ 6 milhões. O
O impasse já dura
mada do pagamento do vale-alimenta64 dias e está nas mãos da Justiça. transpor te é um dos segmenção, mas as empresas não aceitaram.
A alegação das permissionárias é a
Representantes do Sinttracovel (Sin- tos bastante afetado pela pansituação financeira. Devido às restrições
dicato dos Trabalhadores em Trans- demia, pois teve a redução
por causa da pandemia, desde 19 de
portes Coletivo Urbano de Cascavel) drástica de linhas no meio do
março, o fluxo de passageiros era 40%
ano,
e
uma
queda
significativa
e das duas empresas responsáveis
do total, causando prejuízo acumulado
pelo transporte coletivo entregaram no volume de passageiros, a
de R$ 6 milhões e fazendo com que as
à 9ª Região do TRT (Tribunal Regional exemplo dos estudantes, que
empresas não conseguissem repassar
praticamente não tiveram
os aumentos para os trabalhadores.
do Trabalho) as informações solicitaaulas presenciais neste ano.
das pelo desembargador Célio Horst
Waldraff. O Ministério Público do TraGreve chegou a parar 100% da frota
balho analisa o processo e só depois
A paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo foi definida em assemdisso deve dar um parecer.
bleia no dia 24 de setembro. A categoria deu prazo até 1º de outubro para que
Enquanto a decisão não sai,
as empresas enviassem uma proposta, mas, como isso não aconteceu, a greve
apenas 65% dos ônibus permaneteve início no dia 5, quando 100% da frota ficou parada.
cem em circulação nas ruas, com
No fim daquele dia, uma liminar da Justiça do Trabalho determinou o retorno
imediato de ao menos 65% dos ônibus, sob risco de multa diária de R$ 70
tabelas de horários que foram
mil, já que no direito de greve prevê que ao menos 30% dos veículos deveadaptadas pela Transitar (Autarriam continuar funcionando. No mesmo dia, 100% dos ônibus voltaram a
quia Municipal de Mobilidade,
circular até o dia 9 de outubro, quando uma audiência de conciliação chegou
Trânsito e Cidadania).
a ser realizada, mas terminou sem acordo entre as partes, e desde então os
O presidente do Sinttracovel,
grevistas mantêm 65% dos veículos rodando.
Nelson Borba, disse que aguardam
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Ambulatório do Retaguarda retoma
atendimento exclusivo para covid

O secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Daross Stefanello, anunciou ontem (8) que a partir desta
quarta-feira (9) o Hospital Municipal
de Retaguarda Allan Brame Pinho
inicia atendimento de livre demanda
dos pacientes com sintomas da
covid-19. O ambulatório da unidade
hospitalar foi novamente reorganizado para atendimento das pessoas
sintomáticas respiratórias.
A reaber tura do ambulatório
exclusivo contra a covid-19 fortalece a estratégia municipal de
saúde no acolhimento aos pacientes que venham a apresentar sintomas do novo coronavíris.
Desde segunda (7), três unidades
básicas de saúde (Floresta, Santa
Cruz e Nova Cidade) atendem das
7h às 22h pacientes exclusivamente
com sintomas respiratórios.
“Durante a madrugada e nos fins
de semana, os cidadãos que apresentarem algum quadro adverso respiratório podem procurar as UPAs.
Já no período do dia e da noite, os
pacientes devem priorizar a busca
pelo atendimento em uma das três
unidades básicas de saúde ou então
o ambulatório do Hospital de Retaguarda”, listou o secretário.
Ele reforça a necessidade de as

SECOM

HOSPITAL de Retaguarda tem alas exclusivas para atender pacientes com novo coronavírus
UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) serem direcionadas para
as demais patologias de urgência
e emergência. Dessa maneira, o
atendimento relacionado à covid-19
tem a devida atenção com outros
locais exclusivos.
“Cada uma das unidades básicas de saúde tem capacidade de
realizar 100 consultas diárias,
além do ambulatório do Hospital
de Retaguarda, com outras 100
consultas diariamente. Com as

UBSs exclusivas de combate à
covid-19, sentimos uma redução
significativa do tempo de espera
nas UPAs para outras patologias”,
completou Thiago.
A Secretaria de Saúde salienta
que é importante continuar com as
medidas de segurança pela chamada “etiqueta respiratória”. Ela
consiste na utilização de máscaras,
higienização das mãos com álcool
em gel 70% e a prática do distanciamento social evitando aglomerações.

Cascavel tem 67 casos de dengue

Apesar de confirmar apenas
um novo caso de dengue em uma
semana, Cascavel reforça o alerta
contra o mosquito Aedes aegypti,
pois as chuvas dos últimos dias
podem ajudar a eclodir milhões de
ovos que estavam depositados em
locais secos, só aguardando a umidade. Por isso, a limpeza nos quintais é ainda mais importante nesta
semana, pois até uma tampinha

de garrafa pode acumular água
suficiente para a proliferação do
mosquito transmissor da dengue.
O boletim divulgado ontem
informa 67 casos da doença do
período de 26 de julho até essa
terça-feira (8), número seis vezes
acima do registrado no mesmo
período do ano passado, que
pouco tempo depois se transfor mou em uma das piores

epidemias da história da cidade.
Segundo o boletim, o Município recebeu 856 notificações,
sendo 617 casos descartados e
172 aguardando exame. Nenhum
óbito foi registrado. O Jardim Presidente é o que mais teve infectados,
com seis confirmações. Os Bairros
Neva, Pioneiros Catarinenses, XIV
de Novembro e Floresta aparecem
na sequência, com cinco casos cada.
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Campanha Dezembro Vermelho
leva testes rápidos à população
O Município de Cascavel participa da mobilização nacional
referente à Campanha Dezembro
Vermelho. A iniciativa marca o combate contra o vírus HIV, a Aids e
outras IST (infecções sexualmente
transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção e o tratamento dessas doenças.
Como par te da campanha, a
Secretaria de Saúde, por meio do
Cedip (Centro Especializado de
Doenças Infecto-parasitárias), iniciou ontem e segue hoje (9) a aplicação de testes rápidos na população
de forma gratuita e sem a necessidade de agendamento. O atendimento à livre demanda ocorre das
9h às 12h e das 13h às 16h, em
frente à Prefeitura de Cascavel. Para
que os trabalhos sejam realizados, a
unidade móvel do Comboio da Saúde
presta todo apoio aos profissionais
em atividade. O objetivo é realizar
até 150 exames por dia.
De acordo com a coordenadora
do Cedip, Josana Dranka, a incidência de casos de Aids no período de
2010 a 2018 em Cascavel sempre
esteve acima das médias nacionais

e estaduais. Atualmente, são cerca
de 2 mil casos ativos na cidade.
“Muitas pessoas acham que está
muito distante da vida delas, mas
vida sexual muitas pessoas têm
ou tiveram em algum momento da
vida e podem não ter se protegido.
Então, a testagem do HIV é o primeiro passo para você zerar seu
passado e repensar novas formas
de prevenção. Então prevenção: o
uso de camisinha e a testagem são
ferramentas para você conhecer
sua sorologia, e, caso você tenha
algum resultado positivo, já iniciar
o tratamento mais precocemente
possível para ter qualidade de vida
e também evitar de transmitir para
outras pessoas”, observa.
No auge de sua experiência, a

SECOM

COMBOIO segue durante esta quarta, na frente
da Prefeitura de Cascavel
aposentada Nadia Richard Black, de
58 anos, que fez o teste ontem, compartilha sabedoria. Segundo ela, não
há razão para tabu e realizar o exame
é necessário. “Fazer o teste é uma
obrigação. É uma forma de prevenção.
A nossa saúde tem que vir sempre em
primeiro lugar”, recomenda.

Cedip

Independente da ação desta semana, os testes podem ser feitos gratuitamente
no Cedip. A unidade fica na Rua Cuiabá, 2.340, no Bairro Ciro Nardi. Mais informações também podem ser obtidas pela página do Cedip no Facebook: https://
pt-br.facebook.com/cedipcascavel. Além da prevenção e do diagnóstico, o Cedip
oferece o tratamento e o acompanhamento para quem já sabe que é portador
do HIV. Dentre os serviços ofertados, estão atendimento com médico especialista infectologista e equipe multidisciplinar treinada, além de atendimento
psicológico. O medicamento é fornecido pelo governo federal.
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Escassez de recicláveis afeta
remuneração de catadores

A pandemia do novo coronavírus reduziu a produção de materiais recicláveis e, por conta disso,
o preço no mercado disparou, provocando um aumento no número
de catadores autônomos.
Nos últimos dois meses, o Ecoponto Santa Cruz, na zona oeste de
Cascavel, que tem capacidade para
processar até 90 toneladas mensais
de materiais, está trabalhando com
uma média de 55 toneladas. No
auge de sua produção, nos meses
de setembro e outubro, as famílias
receberam um salário de R$ 1,8 mil.
“O que vem acontecendo é que as
famílias, nesta pandemia, estão consumindo menos e também há uma
supervalorização do material reciclável. O pet, por exemplo, era vendido
a R$ 1,70 e hoje está valendo R$
2,80 o quilo. E a mesma situação
nós verificamos com o alumínio, o
cobre e os plásticos que tiveram
quase 100% de aumento”, diz o gestor Cootacar, Jonatas Barreto.
Diante dessa valorização dos
recicláveis no mercado, os catadores autônomos, os atravessadores e as pessoas que perderam
seus empregos viram nessa atividade a possibilidade de obtenção
de renda. “Com isso, os materiais

Funcionamento

O Ecoponto Santa Cruz foi inaugurado em julho deste ano e funciona
em turnos mistos, sendo o turno do
dia destinado a 32 famílias de catadores de todas as regiões da cidade.
À noite o recebimento de materiais
é para um grupo de 20 trabalhadores do bairro Santa Cruz que moram
próximos ao barracão. Isso acontece,
porque um dos objetivos desse projeto
é fazer com que haja a integração da
comunidade com a cooperativa.

SECOM

EM PLENO fim de ano, catadores viram suas remunerações despencarem

mais nobres como papelão, papel,
plásticos não estão chegando até
as cooperativas e estamos ficando
sem material para processar e vender. E isso é preocupante porque
temos famílias trabalhando aqui e
que vivem dessa atividade. O rendimento delas caiu muito chegando
a apenas R$ 800 no último mês”,
destaca o gestor.
Os vidros, por terem baixo valor
de mercado, chegam até à cooperativa e, muitas vezes, são descartados de forma inadequada pelos
atravessadores, gerando um problema ambiental. “Por isso, nós

Fim de ano

O gestor da Cootacar, Jonatas Barreto,
explicou que os recicladores vão trabalhar normalmente na véspera do Natal
e na véspera de Ano-Novo. O trabalho
será em regime de escalas. Mas, na cooperativa, as atividades não vão parar. A
coleta seletiva será feita normalmente
nos bairros e nos condomínios. O material será levado para a cooperativa.

precisamos da ajuda da comunidade. Pedimos que as famílias, os
condomínios e as empresas continuem separando o material reciclável, depositando em bolsas de ráfia
que a coleta seletiva do município
passará recolhendo nos dias certos”, observa o gestor.

Ecopontos

Os ecopontos construídos em Cascavel são estruturas modernas, bem
equipadas e que oferecem todas as
condições de trabalho, higiene, segurança e conforto necessários para as
famílias de catadores de recicláveis
que vivem desta atividade.
Ao todo, seis unidades serão construídas. Até agora, está em operação
o Ecoponto Santa Cruz, inaugurado
em julho deste ano. Ainda para este
ano devem ser entregues as unidades do Cascavel Velho e do Jardim
Melissa. Os demais, Ecopontos do
Jardim Brasília, do Quebec e do
Manaus, somente no próximo ano
estarão à disposição para uso das
famílias de recicladores.

Como conseguir as bolsas de ráfia

Se você quer fazer a separação do lixo reciclável e não sabe onde conseguir as
bolsas de ráfia, basta ligar para os telefones: 3902-1383/3321 2078, no setor
de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou ainda
para o telefone 3324-0066, na cooperativa de recicladores.
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Mais de 500 crianças da Assistência Social
serão presenteadas neste Natal em Cascavel

VANDERLEI FARIA/ SECOM

Os presentes doados por
Papais e Mamães Noel voluntários
em 2020 encheram uma sala na
sede da Secretaria de Assistência Social de Cascavel. A generosidade dos cascavelenses fará o
Natal mais feliz para 519 crianças
do Município. São bonecas, carrinhos, doces, materiais escolares
e até bicicletas.
As cartinhas são de crianças
e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social atendidos
pelas unidades do Cras (Centro de
Referência de Assistência Social)
do Riviera, Praça CEU, Eureca II e
CCI Cascavel Velho. A entrega dos
presentes para as crianças começará no próximo dia 16 de dezembro pelo CEU (Centro de Ar tes e
Esportes Unificado).
De acordo com a gerente de
Proteção Social Básica da Seaso,
Poliana Lauther, por conta da

pandemia de coronavírus (covid19), todos os protocolos sanitários serão rigorosamente seguidos,
como uso obrigatório de máscara,
distanciamento e disponibilização
de álcool em gel. Além disso, para
evitar aglomerações a entrega será
por meio de agendamento.
A ser vidora agradece o empenho da comunidade, que abraçou a causa. “Foi um sucesso,

muito mais que esperávamos.
Agradecemos toda a população”, pontua Poliana.
CONFIRA O CRONOGRAMA
DE ENTREGAS:
CEU 16/12 - 9h e 14h
CRAS RIVIERA 21/12 - 13h30
CCI CASCAVEL VELHO 17/12 8h30 e 13h30
EURECA 2 - 17/12 - 9h30 e 13h30

Se depender da solidariedade do
povo cascavelense, vai ter presente
para todos os pequenos neste Natal.
As várias as campanhas que foram
realizadas no município vão garantir
a alegria da criançada.
O Provopar de Cascavel é uma
das entidades que foram abraçadas
com a generosidade dos cascavelenses. A instituição recebeu ontem
cerca de 1,8 mil brinquedos que
foram arrecadados pela Campanha
do Brinquedo 2020, promovida pelo
Sesc Paraná e RPC. Os presentes
foram doados em pontos de coleta
espalhados por toda a cidade. São
itens novos e usados, todos com
ótimas condições de uso.
Para a coordenadora do Provopar,
Néia Alberton, a alegria em poder ser
a primeira entidade e receber esses

FOTOS: VANDERLEI FARIA/ SECOM

Doação de 1,8 mil brinquedos levará a
magia do Natal para centenas de crianças

BRINQUEDOS novos e usados foram arrecadados em pontos de coleta espalhados pela cidade
brinquedos é muito grande, uma vez
que os presentes vão justamente
para quem mais precisa. “Estamos
muito satisfeitos. Nós já recebemos
e estamos repassando para outras
entidades que também vão ajudar
a entregar esses brinquedos para
as crianças que estão em vulnerabilidade social. Afinal, toda criança
tem esse sonho de receber um brinquedo de Natal”, observa.
A coordenadora lembra que ao

contrário dos anos anteriores, desta
vez não haverá confraternizações, nem
festas para a entrega dos presentes.
Elas serão feitas de forma individual
e seguindo rigorosamente os protocolos de prevenção à covid-19, como
uso obrigatório de máscara, distanciamento e sem aglomerações.
O Provopar irá compar tilhar
as doações com a Pastoral da
Criança, igrejas e associações de
moradores do município.
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horóscopo

Virgem 23/08 a 22/09

Concentre-se mais, para que os planos possam ser colocados
em prática com calma e com serenidade e produzir os frutos
que você espera. Mas vá devagar e sempre. Nada de afobação.
No setor amoroso, este é um dos melhores momentos do ano.

Libra 23/09 a 22/10

Seu brilho pessoal e seu poder de atração sobre os do sexo
oposto estão em alta. Mas por isso mesmo pode despertar a
atenção até de pessoas inconvenientes, que podem criar problemas. Não se deixe guiar só pela vaidade ou as aparências.

Escorpião 23/10 a 21/11

Os Lucros que virão em boa hora, para enfrentar gastos
também inesperados. Não exagere na comida e na bebida e
cuide-se. Sorte em loteria hoje. Não é hora adequada para
fazer dividas e assumir novos compromissos financeiros.

Sagitário 22/11 a 22/12

As questões de família e da casa em que mora, estão em
grande destaque. Talvez possa se aborrecer com alguma
pessoa idosa, por motivo de mal entendidos. Uma saudade no
coração está envolvendo seu romance de amor e casamento.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Faça uma visita, mande um recado, interaja com amigos de
alguma forma. Alguém espera uma manifestação ou notícia
sua. Que isso seja revelador de amizade, de afeto e até mesmo
de amor. Desfrute o lado bom da vida com a pessoa amada.

Aquário 21/01 a 19/02

Olhe para frente e nada de se lamentar. Se alguma coisa não
deu certo. Pode dar daqui há pouco. Espere e verá. Confie
nos amigos de Peixes, Carneiro e Sagitário que podem lhe
ajudar e ouvir você. No amor, é preciso saber esperar.

Peixes 20/02 a 20/03

O trabalho exige que dê o melhor de si e que se atenha mais
nas responsabilidades profissionais e procure fazer as coisas
com dedicação e esmero. Da boa semente de agora depende
a colheita do futuro. Semeie boa semente e colherá bons
frutos amanhã. Amor muito amigo.
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Leão 22/07 a 22/08

Tudo lhe parece mais claro e mais definido. Agora já pode
colocar em prática os planos e os projetos mais ousados. A
intuição é o seu melhor guia. Caso tenha que viajar ou mudar
de cidade ou de lugar, pode ser daqui há pouco. Sorte na
loteria e na vida pessoal e amorosa.

(?)-rolhas: Clube de É usada
futebol de no anzol
abre
garrafas Alagoas Primeiro
verbete
de vinho (sigla)
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Câncer 21/06 a 21/07

Seu trabalho e sua profissão devem ser colocados em primeiro plano. Cumpra seus compromissos e programações
e dê o melhor de si, no sentido de melhorar a qualidade do
que faz ou produz. Só assim você vai sair dos impasses.
Grande atração física no amor.
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Hoje não coloque em risco seu crédito ou sua reputação,
falando demais e revelando alguma coisa que deveria ficar só
na intimidade. Você pode se machucar com isso ou magoar
alguém. Você está sem do observado por críticos e radicais.
No amor não está bom.

Duas
iguarias
de bares,
ricas em
gorduras
Dançarinas do
harém
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Touro 21/04 a 20/05

O dia apresenta muitas surpresas e alegrias repentinas, principalmente vindas de Peixes ou Câncer seus bons amigos. Cultive
seu lado espiritual e a sua fé, para fortalecer ainda mais o espírito.
No setor amoroso, vá devagar e sempre, dedicado e amigo.

www.coquetel.com.br

3/csa — oír — pac — rec. 4/ária. 5/trena. 7/sabotar. 10/pensamento.

Áries 21/03 a 20/04

O astral mudou, e com ele muda também o rumo a dar em sua
vida neste dia. Hoje você não deve confiar nas aparências e
nem acreditar em promessas. Os outros procuram só os próprios
interesses. Coloque um freio nos impulsos. No amor está bom.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Mortes de motociclistas
aumentam 41,18%

De acordo com dados da Transitar, neste ano foram registradas
63 mortes no trânsito de Cascavel: 29 no perímetro urbano e 34
em trecho de rodovias. Desses,
13 condutores de automóveis (3
perímetro urbano; 10 rodovias); 4
passageiros de automóveis (todos
em rodovia); 25 motociclistas (18
perímetro urbano; 7 rodovias);
5 passageiros de motocicleta (2
perímetro urbano; 3 rodovias); 12
pedestres (5 perímetro urbano; 7
rodovia) e 4 ciclistas (1 perímetro
urbano; 3 rodovia).
No comparativo com o ano
passado, até 30 de novembro, o
número de óbitos cresceu 13%
(de 54 para 61). Somente entre
motociclistas, houve aumento de
41,18% nos óbitos e 30% mais
mortes entre condutores de automóveis. No que se refere a passageiros de motocicletas, a estatística revela quatro vezes mais vidas
perdidas (1 em 2019 e 4 neste
ano de janeiro a novembro).

Operação Natal

Com o aumento da movimentação
no comércio devido às festas de fim
de ano, a Polícia Militar iniciou a
Operação Natal 2020, que fortalece a
presença nas ruas, com intensificação
de policiamento preventivo em todo
o Estado. Os trabalhos seguem até o
dia 24 de dezembro, com um acréscimo de efetivo, além do aplicado diariamente. Os reforços estão previstos
entre as 9h e as 23h todos os dias.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

05
45
01
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40

Diante do aumento, ações educativas foram retomadas. Ontem,
agentes da Transitar fizeram orientações no Centro de Cascavel com
abordagem de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reforçando o alerta para a responsabilidade de todos. Nesta quarta (9),
a partir das 14h, agentes orientam
condutores na Rua Erechim, próximo à Rua Dom Pedro II.
“Estamos vivenciando um
triste aumento de perdas de vidas
no trânsito. As estatísticas revelam menos acidentes e mais mortes e precisamos, todos juntos,
mudar essa realidade, porque
isso ocorre, muitas vezes, pela
inobser vância da legislação, pela
falta de equipamentos de segurança e pelo excesso de velocidade”, detalhou a encarregada do
setor de Educação de Trânsito da
Transitar, Luciane de Moura.

TRANSITAR

AS AÇÕES são voltadas para conscientização de
todos os agentes do trânsito
Além da educativa com fiscalizadora associada, agentes aproveitaram a abordagem para tirar dúvidas
quanto a outros elementos do trânsito e acerca do Decreto Estadual
em vigor, que impõe restrições
devido à pandemia do coronavírus,
visando evitar aglomerações.

Renovação da frota: PM e
Depen recebem veículos novos
FOTOS: AEN

VEÍCULOS foram entregues de forma simbólica no Palácio Iguaçu
O governador Ratinho Junior entregou 60 novos veículos que vão encorpar a
frota das Polícias Militar e Civil, do Corpo
de Bombeiro e do Depen (Departamento
Penitenciário).
Cascavel deve ser beneficiada com
vans para uso da Polícia Militar e viaturas
para uso administrativo do Depen, mas
não foi informado o total de veículos que

serão destinados ao Município.
O secretário de Estado da Segurança
Pública, Rômulo Marinho Soares, destacou
o trabalho de renovação da frota: “A proposta, até o fim desta gestão, é renovar 80%
da frota. A ação é fruto de um planejamento
que está se consolidando neste ano e que
inclui também a aquisição de novos armamentos e contratação de pessoal”.

CASCAVEL, 9 DE DEZEMBRO DE 2020

HOJE NEWS
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Filme mostra trajetória de
cascavelense que teve a vida
transformada pela capoeira
Em 1974, uma epidemia de
meningite atingiu o Brasil. Muitos
morreram, outros ficaram com sequelas irreparáveis. Um deles é Sirso
Neiva, um cascavelense que tinha
quatro anos quando foi diagnosticado
com a doença e perdeu a audição.
Hoje, Sirso tem 50 anos, mora
no Sanga Funda, zona nor te de
Cascavel, e tem sua história contada nas telonas: como um surdo,
negro e sem condições financeiras conseguiu romper o silêncio
encontrando na roda de capoeira a
vibração que precisava para reencontrar a alegria de viver.
Essa transformação começou
quando a vida apresentou a Sirso o
Mestrinho, curitibano que dedicou 46
dos seus 66 anos de vida ao esporte.
Mestrinho apresentou Sirso à
capoeira e, com isso, deu-lhe acesso
a direitos básicos, como educação.
Foi com Mestrinho que Sirso aprendeu a confeccionar e tocar instrumentos, desenvolveu a fala e se
tornou mestre de capoeira. Concluiu
o curso de Educação Física, e fez
especialização, mas o sonho continua: trabalhar com educação e com
o esporte. Por enquanto, atua como
ser viço geral em uma ONG.
A ideia de relatar a vida de Sirso
em um filme, além da produção e
direção, é da jornalista e fotógrafa
Emanuela Palma, que conheceu Sirso
e Mestrinho durante uma competição
em Cascavel, em 2015. “Foi muito
tocante para mim. Mesmo com a limitação de audição, ele fazer o movimento de ressignificar o processo.
A história do Sirso é parecida com
a de muita gente, mas que, de
alguma forma, assume a posição
de vitimismo e muitas vezes usufruindo de todos os sentidos. Vale
a reflexão”, justifica Emanuela.
“A história do Sirso apresenta a
questão da violação, da negação de

DIVULGAÇÃO

Mestrinho e Sirso: parceria contada em filme
direitos quando fica sem acesso à
escola. Quando ele encontra oportunidade com o Mestrinho, finalmente
tem acesso aos direitos humanos”,
resume a diretora.
Segundo ela, a finalização do
projeto conta com a mentoria da
cineasta Juliana Vicente, responsável por grandes projetos, entre eles
alguns filmes e um videoclipe dos
Racionais Mc chamado Marighella.

LANÇAMENTO
O lançamento do filme está previsto para o ano que vem. “Assim
que passe esse período de pandemia, pretendemos lançar o filme
primeiramente em Cascavel, provavelmente no Teatro Municipal. Queremos também realizar um pré-lançamento vir tual para as pessoas
que colaboraram com o projeto”,
adianta Mestrinho.

O projeto

O longa tem 74 minutos e mostra a história de Mestre Sirso além das fronteiras de
Cascavel. Apresenta a riqueza da atividade presente em todo o território brasileiro e
em mais de 150 países para a cultura da humanidade, benefícios e amplia o debate
a respeito das políticas públicas de inclusão. Em 2008, a Roda de Capoeira e o Ofício
de Mestre foram registrados como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo
Iphan (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Em 2014, a Unesco
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) inscreveu a
Roda de Capoeira como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
Para contar a história de Sirso nas telas, foi preciso investimento e incentivo. O
projeto está entre os 24 do País selecionados do programa Matchfunding BNDES +
Patrimônio Cultural. Uma campanha foi lançada no dia 10 de novembro e vai até 15 de
dezembro de 2020 por meio do site da Benfeitoria. Para cada R$ 1 arrecadado com a
rede de apoio do projeto, o BNDES dá match e doa mais R$ 2, triplicando o valor.
Quem quiser apoiar financeiramente, com parcerias ou até mesmo na divulgação
do projeto, pode entrar em contato pelo e-mail mestresirso.filme@gmail.com e
pelo telefone (21) 97977-9636. Valores podem ser depositados na conta corrente
874834862-6/agência 001 do Banco Inter. CNPJ: 23.403.837/0001.
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Eliminado da LFP, Cascavel
espera semifinal da Ouro
Com belas campanhas na atual
temporada, o Cascavel Futsal não
conseguiu chegar ao fim de duas
das três competições que disputava. O time comandado por Cassiano Klein se despediu de duas
ainda nas quar tas de final. Foi
eliminado na Liga Nacional pelo
Sorocaba e, nesta semana, da Liga
Futsal Paraná, após empatar com
o Dois Vizinhos.
Segundo a comissão técnica,
todas as atenções estão direcionadas agora na busca do título
estadual. “Pretendíamos chegar
às decisões de todas as competições que estávamos disputando
este ano, mas, infelizmente, fomos
desclassificados da LNF e da LFP e
nos resta agora lutar pelo título da
Série Ouro”, resume e acrescenta:
“Vamos dar sequência no trabalho
que temos realizado sempre de
forma consciente, com compromisso e seriedade para que possamos encerrar essa temporada da
melhor maneira possível”.
Depois de eliminar o Marechal
com duas goleadas nas quar tas
de final da Série Ouro de Futsal,
por 6 a 1 e pelo placar de 7 a 0,
o Cascavel aguarda a definição do

adversário na próxima fase: Campo
Mourão ou Dois Vizinhos.
O jogo entre os dois times
pelas quartas de final da competição deveria ter sido realizado
no último fim de semana, mas
foi adiado após sete jogadores e
três membros da comissão técnica
mourãoense testarem positivo para
a covid-19. Outros cinco integrantes do time estão com suspeita da
doença e em isolamento domiciliar.
A princípio, de acordo com a diretoria do Campo Mourão, a partida
adiada deveria ser realizada nesta
quinta-feira (10), mas o confronto
ainda não está confirmado.
No jogo de ida, no Ginásio Teodorico Guimarães, o Dois Vizinhos
foi derrotado por 4 a 2 e agora precisa vencer no tempo normal para
levar a decisão para a prorrogação.

CELSO DIAS

NO JOGO da segunda à noite, o Cascavel
empatou com o Dois Vizinhos, resultado não
suficiente para seguir na Liga Paraná
No tempo extra, o Campo Mourão
joga pelo empate por ter melhor
campanha na primeira fase. A outra
semifinal já está definida, será
entre Umuarama e Foz Cataratas.

Liga Nacional

Pelo segundo ano consecutivo, o Magnus está na final da Liga Nacional de
Futsal, após eliminar o Tubarão na semifinal, vencendo o jogo de volta por 2 a 1,
depois dos 6 a 0 no jogo de ida em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul.
O adversário do time de Sorocaba será o classificado do confronto entre Corinthians ou Joinville. O timão venceu a primeira partida por 4 a 2 e joga com a vantagem do empate para garantir a classificação para a final da LNF 2020. Os catarinenses, de melhor campanha na classificação geral, precisam de uma vitória simples
para levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, a obrigação da vitória
passa a ser dos paulistas. O jogo será nesta quinta-feira (10), a partir das 18h45.

Copa do Brasil: Dois Vizinhos faz vaquinha para pagar viagem ao CE
O Cresol/Mocelin/Dois Vizinhos
está na final da Copa do Brasil de
Futsal. A CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) já anunciou as
datas e os horários da decisão
contra o Ceará: 15 de dezembro,
às 20h, no Ginásio Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos e, no
dia 21, às 18h, em For taleza, a
3.700 quilômetros de distância da
cidade paranaense.

A competição vale vaga para a
Supercopa 2021, que dá vaga na
Liber tadores, mas a caminhada
precisa mais do que nunca do
apoio do torcedor e, desta vez, não
nas arquibancadas, mas financeiramente. “Gostaria de pedir a ajuda
de todos os amigos para que possamos trazer para nossa terra o
título da Copa do Brasil 2020. A
viagem custa caro e precisamos

levantar um dinheiro que falta”,
explica Rodson Baggio, diretor
comercial do Galo.
O valor dos custos é de R$ 55
mil de passagens mais hospedagem. A diretoria do time está promovendo uma vaquinha on-line, no
site https://www.vakinha.com.br/
vaquinha/final-copa-do-brasil-de-futsal-2020, para arrecadar os R$ 30
mil que faltam.
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FC Cascavel espera jogo
difícil contra Novorizontino
A vitória do Futebol Clube Cascavel no último sábado (5) por 1 a
0 sobre o Grêmio Novorizontino, no
Estádio Olímpico Regional, foi um
passo importante para a Serpente
Aurinegra nesta caminhada no Campeonato Brasileiro da Série D em
busca do acesso e precisa ser valorizada, segundo o treinador Marcelo
Caranhato, mas com consciência de
que nada está decidido. “Na minha
visão, o nosso adversário é a equipe
mais equilibrada na competição. Na
primeira partida, precisamos nos
impor, propor o jogo, sermos ofensivos. Durante a preparação, já conversávamos sobre a importância de
assegurar uma vantagem na ida e
essa vantagem foi construída, agora
é preciso saber administrar esse jogo
na casa do adversário, não mudando
as características e ideia de jogo que

temos desde o início do ano”.
A partida de volta pela segunda
fase será neste sábado (12), no
Estádio Jorge Ismael de Biase, às
16h. Para se classificar, o FCC pode
precisa de apenas um empate. O
Novorizontino tem que vencer por
pelo menos com a diferença de
um gol para levar a decisão para
os pênaltis. Em caso de vitória por
dois ou mais gols de diferença, o
time do interior paulista avança.
Autor do gol da vitória aos 53 do
segundo tempo, Paulo Baya espera
seguir contribuindo: “Sabemos da
qualidade do adversário. Temos trabalhado muito durante esses dias
e vamos para o jogo de volta com
muita confiança e dedicação”.
Para o zagueiro Eduardo Doma, o
elenco tem capacidade para chegar
mais longe. “Se a gente chegou até

Duelo brasileiro em clima de tensão

Grêmio e Santos fazem hoje
o jogo de ida das quartas de final
da Liber tadores. O jogo será às
19h15, na Arena Tricolor.
O time gaúcho vem embalado
com a subida no Brasileirão e uma
classificação tranquila na fase anterior da Liber ta. Porém, o técnico
Renato Portaluppi determinou sigilo
absoluto nas informações sobre o
elenco, especialmente sobre as
condições físicas do zagueiro Kannemann e do meia Jean Pyerre.
Dentro da Vila Belmiro, os próprios membros do time tratam
de ampliar a tensão. Destaque
do setor defensivo, Lucas Veríssimo pediu para não jogar, depois
que soube que a diretoria recusou
uma proposta do Benfica. Bastante irritado, o jogador alegou
não ter condições psicológicas

para entrar em campo.

COLORADO
Já para o Internacional, vencer
é a única alternativa para seguir na
Libertadores. O time encara o Boca
Juniors, a partir das 21h30, em La
Bombonera, ainda pelas oitavas de
final da competição. Os argentinos
venceram a primeira partida por 1 a
0 e têm uma condição considerada
confortável para o jogo de hoje.
Abel Braga aposta em um meio-campo mais experiente com a volta
de Edenilson ao lado de D’Alessandro, Rodrigo Dourado e Patrick.
Vitor Cuesta também volta após
cumprir suspensão.
O Boca deve entrar com força
máxima na Argentina, e deve repetir a equipe titular que conquistou
a vitória no Beira-Rio.

aqui, temos condições de avançar
e vamos dar nosso máximo para
conseguir o acesso, que é o nosso
objetivo principal. O primeiro passo
foi importante, mas temos ainda
mais 90 minutos pela frente”.
O duelo entre Grêmio Novorizontino x FC Cascavel será transmitido
ao vivo e gratuito pela plataforma
de streaming MyCujoo. Para acompanhar o confronto, o torcedor pode
fazer o download do aplicativo ou
acessar o site.

São Paulo tenta
ampliar liderança

O São Paulo faz hoje o último dos
jogos atrasados pelo Brasileiro e tem
a possibilidade de ampliar para sete
pontos a vantagem sobre o segundo
colocado. Para dar mais expectativas
positivas para o torcedor, o jogo será
no Morumbi, às 21h30, contra o
vice-lanterna Botafogo.
O jogo de hoje é válido pela 18ª
rodada e o tricolor não vai contar
com Daniel Alves, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Se vencer a partida, o São Paulo conquista o título simbólico do primeiro
turno do campeonato.
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO
1º São Paulo
2º Atlético-MG
3º Flamengo
4º Grêmio
5º Fluminense
6º Internacional
7º Palmeiras
8º Santos
9º Ceará
10º Fortaleza
11º Corinthians
12º Athletico-PR
13º Bahia
14º Bragantino
15º Atlético-GO
16º Sport
17º Vasco
18º Coritiba
19º Botafogo
20º Goiás

PG
47
43
42
40
39
38
38
38
32
30
30
28
28
28
28
25
24
21
20
19

J
23
24
23
23
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
23
24

V
13
13
12
10
11
10
10
10
8
7
7
8
8
6
6
7
6
5
3
4

E
8
4
6
10
6
8
8
8
8
9
9
4
4
10
10
4
6
6
11
7

D
2
7
5
3
7
6
5
6
8
8
8
12
12
8
8
13
11
13
9
13

GC
38
43
38
32
34
35
33
36
34
23
25
20
29
29
20
21
24
20
22
25

GP
20
31
31
20
26
24
23
29
34
21
29
27
39
28
28
34
35
32
30
40

SG
18
12
7
12
8
11
10
7
0
2
-4
-7
-10
1
-8
-13
-11
-12
-8
-15

%
68
60
61
58
54
53
55
53
44
42
42
39
39
39
39
35
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29
29
26

