
A BR-277 foi palco de mais uma morte. Uma motocicleta

bateu em um caminhão que lhe cruzou a frente e uma

mulher que estava na garupa morreu na hora.
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Edição 8121 - Ano 42

(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

 A CCJ (Comissão de Redação e Justiça) da Câmara de Vereadores decidiu pela reprovação das
contas da Prefeitura de Cascavel de 2015, na gestão do ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). A expectativa
agora é da votação em plenário, mas o presidente do Legislativo disse que só vai discutir o assunto
depois das eleições. Se as contas forem reprovadas, Edgar pode ter os direitos políticos cassados.
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CCJ da Câmara rejeita
contas de Edgar Bueno

Colisão fatal
A BR-277 foi palco de mais uma morte. Uma motocicleta

bateu em um caminhão que lhe cruzou a frente e uma

mulher que estava na garupa morreu na hora.  Pág. 12

F
O

T
O

S
: A

ÍL
T
O

N
 S

A
N

T
O

S

Fest Flores
Começa hoje e segue até domingo um
festival de flores, cores e aromas no

Centro de Eventos de Cascavel. É mais
uma edição do Rotary Fest Flores.
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Cascavel recebe jogo do Brasileirão dia 21
 Pág. 14
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O candidato à Presidência pelo PDT,
Ciro Gomes, afirmou que se considera
a alternativa para evitar a polarização

entre os líderes nas pesquisas de
intenção de voto para o Planalto, Jair
Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad
(PT). Após criticar os dois

adversários, o pedetista
também disse que tentará

“virar” o cenário da eleição
a partir de Minas Gerais.

“Eu estou trabalhando para

mostrar que não precisa

votar no coisa ruim ou no

coisa pior só porque não

tem alternativa”.

Opinião
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DIVULGAÇÃO

Ser adulto às vezes cansa, não é? Ter que traba-
lhar, estudar, deixar as contas em dia, cultivar os relaci-
onamentos, cuidar do casamento e dos filhos, se for o
seu caso. Ufa, é tanta coisa! Mas por conta dessas res-
ponsabilidades e da correria, acabamos nos esquecen-
do da principal coisa: nós mesmos. Será que você tem
se cuidado da mesma forma que cuida dos outros?

O autocuidado é uma tarefa simples mas que por ve-
zes deixamos de lado. Vamos pensar em lazer: o que você
tem feito para se divertir, espairecer sua mente, mexer
seu corpo e descansar? Todos esses pontos são funda-
mentais para que você tenha uma boa qualidade de vida.

Quero sugerir que você procure fazer e conhecer
coisas novas. São nos momentos de lazer que as gran-
des sacadas costumam aparecer, porque se a mente
e o corpo relaxam, conseguimos olhar para novos
horizontes e assim alcançar resultados diferentes.

O que você tem feito para o seu lazer e para enri-
quecer a sua vida?

Vamos! Levante já dessa cadeira, fique em pé, olhe para
o mundo e reflita: o que você pode fazer hoje, baseado em
seus valores para ter uma qualidade de vida melhor?

Vou propor um desafio: nos próximos sete dias, tente
fazer algo que você nunca tenha feito ou algo que
você não fez nos últimos tempos. Depois de fazê-la,
pense o que essa atividade lhe trouxe de aprendizado
e quais ideias, a partir dela, você levantou e poderá
levar para outras esferas da sua vida.

Eu te proponho ainda, a tirar um tempo de lazer
para simplesmente relaxar. E mais, preste atenção nos
resultados e reflita como isso pode modificar sua vida
familiar, profissional, seus relacionamentos e sua vida.
Se cuide e seja a melhor pessoa que você puder ser.

SOBRE LAZER E AUTOCUIDADO

Bia Nóbrega é coach, mentora, palestrante e atua há
mais de 20 anos na área de recursos humanos
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Caixa preta da Sanepar
A amarração contratual entre Sanepar e Prefeitura de Cascavel

de 2004 a 2024 é analisada pelo vereador Celso Dal Molin
(PR). O parlamentar está com uma investigação ampla em

andamento no gabinete. Primeiros resultados apontam que a
Sanepar retirou do contrato obrigações como plantio de

árvores e grama e recuperação de fontes e rios devolvendo
parte dos recursos até 2012. Porém, conforme Celso, devido à

isenção da Sanepar, as obras não foram executadas pela
prefeitura. Além disso, o 1% do faturamento supostamente
depositado no Fundo do Meio Ambiente não tem gastos

comprovados. “Estamos em busca das notas”, diz Dal Molin.
Em 8 de novembro o caso será debatido em audiência pública

e o resultado tende a virar inquérito no MP.

E o estádio?
Os vereadores estão
cautelosos em relação às
concessões de espaços
públicos do esporte em
Cascavel. Celso Dal Molin
(PR) e Jeferson Cordeiro
(PSL) apresentaram emenda
à proposta do Executivo
para garantir que os times
cascavelenses não sejam
prejudicados com eventual
terceirização: deverá
constar no edital de
licitação cláusulas
garantindo que o FCC
(Futebol Clube Recreativo)
e o CCR (Cascavel Clube
Recreativo) poderão usar o
estádio para jogos em
campeonatos profissionais
promovidos por

confederações e federações
de futebol, em ambitos
estadual, nacional e
internacional e até
amistosamente.

Saúde pública
Se há um tema recorrente
no Legislativo
cascavelense é a saúde
pública. E os casos de
suicídio têm chamado a
atenção das autoridades
ao ponto de o vereador
Alécio Espínola (PSC)
encaminhar ao secretário
de Estado de Saúde,
Antônio Carlos Nardi, uma
cobrança de capacitação
dos servidores públicos
para identificação
preventiva dos casos.

TANTTANTTANTTANTTANTA LEI...A LEI...A LEI...A LEI...A LEI...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Com a estrutura pronta, a UPS (Unidade Paraná Seguro)

só aguarda os policiais para começar a funcionar.

 Diante do impasse, o futuro presidente da Câmara apelou
ao comandante do 6º BPM, tenente-coronel Rubens Garcez,
para intermediar com o Estado o efetivo policial.

Cascavel tem legislação de sobra e uma recente é
desrespeitada. O vereador Jeferson Cordeiro (PSL) quer
saber da prefeitura sobre a proibição dos
estacionamentos nos canteiros da Avenida Brasil da
meia-noite às 6h. “O serviço não está sendo realizado,
com registros de bagunças, bebedeiras e som alto nas
madrugadas”.

A Comissão de Reda-
ção e Justiça decidiu de
maneira unânime rejeitar
o parecer prévio do TCE (Tri-
bunal de Contas do Esta-
do) que sugere a aprova-
ção das contas do Execu-
tivo em 2015 na gestão
de Edgar Bueno (PDT). O
voto representado pelo
relator Damasceno Júnior
(PSDC) acompanha um
pedido de análise do Con-
selho de Economia, Finan-
ças e Orçamento, que se
posicionou pela reprova-
ção dos gastos apresenta-
dos pelo ex-prefeito.

A decisão agora sobre
a reprovação ou a aprova-
ção das contas de Edgar
Bueno depende do plená-
rio, após a inclusão na
ordem do dia, a qual só
pode ser feita pelo presi-
dente da Câmara, Gugu
Bueno (PR). Ele já decla-
rou que pretende iniciar
essa discussão só de-
pois do período eleitoral.

O parecer da Comis-
são de Redação e Justiça
era o que faltava para li-
berar o processo.

Este ano, Bueno já teve
as contas de 2013 reprova-
das pelo Legislativo munici-
pal e o caso tramita agora
no TJ (Tribunal de Justiça).

Nas contas de 2015,
a Comissão de Economia,
Finanças e Orçamento
considerou divergências
no balanço patrimonial e
da contabilidade, com R$
32 mil negativos entre o
ativo e o passivo; ausên-

A cabeça
de Edgar

cia de pagamento de
aportes para cobertura
de déficit atuarial do
IPMC (Instituto de Previ-
dência dos Servidores
do Município de Casca-
vel) - faltando R$ 2,4 mi-
lhões, pagos em atraso,
o que teria causado um
prejuízo de R$ 22,2 mil -
; e por último estão atra-
sos de obras e de servi-
ços de engenharia.

O posicionamento do
Ministério Público do TCE
foi pela reprovação das
contas, agora acompa-
nhado pelas comissões
permanentes da Câmara
de Cascavel. Já os mem-
bros do TCE aprovaram
com ressalvas.

A decisão da Câmara
afetará os rumos políticos
de Bueno e pode impedi-lo
de disputar eventual elei-
ção municipal em 2020.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

   Foto: Divulgação

 EDGAR BUENO corre risco de

ter direitos políticos cassados
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No último debate,
corrupção é foco

A RPC/Globo promoveu ontem à
noite o último embate direto entre os
candidatos ao governo do Paraná
antes do primeiro turno das eleições
neste domingo (7). Em quatro blocos,
Cida Borghetti (PP), Doutor Rosinha
(PT), João Arruda (MDB), Professor
Piva (Psol), Ratinho Junior (PSD) e
Ogier Buchi (PSL) tentaram resumir
suas principais propostas e garantir
os votos ainda não definidos.

Embora com confronto direto
nos quatro blocos, com candidato
perguntando para candidato, o de-
bate transcorreu em clima tranqui-
lo, com poucas provocações, e,
mesmo assim, o tema mais co-
mentado foi a corrupção.

Inclusive, esse foi o assunto que
abriu o evento. Por ordem de sorteio,
a governadora Cida foi a primeira a
perguntar e aproveitou sua própria
pergunta a Ogier para falar sobre a
Divisão de Combate à Corrupção cri-
ada por ela após ter assumido o
governo do Estado. “Varri a corrup-
ção para fora do Palácio Iguaçu, de-
miti assessores, diretores que fo-
ram investigados e varri a corrup-
ção para fora. O governo é hoje um
dos grandes colaboradores da Lava
Jato, colocando todos os documen-
tos à disposição para serem inves-
tigados e analisados”.

João Arruda também citou me-
nos vezes o Governo Beto Richa e
mirou suas perguntas à governa-
dora. Dr. Rosinha mais uma vez
usou mais do seu tempo em cam-
panha nacional do que estadual,
enquanto Professor Piva fez menos
graça (mas fez) com Ratinho e Ogi-
er tentou aproveitar o tempo para
dizer que ele, sim, é o candidato
de Jair Bolsonaro (PSL), mas sem
citar que o próprio presidenciável

que quase arruinou sua candida-
tura ao declarar apoio a Ratinho.

O candidato Ogier Buchi disse que
“não se pode mentir para o povo (...)
O estado nada produz. Gasta. E gas-
ta mal. Gasta muito. Porque o Esta-
do está inchado e foi inchado ao lon-
go da história (...) Quando a Assem-
bleia vota, vota preocupada em pre-
encher cargos, com seus novos man-
datos (...) Sou candidato solitário e
não dependerei da Assembleia”.

Universidades estaduais
Pela primeira vez, as universidades estaduais entraram em debate. Dr. Rosinha
disse que, como governador, sua primeira ação será revogar o Decreto 3060, “que
tirou metade dos investimentos da ciência tecnologia e pesquisa. As
universidades terão vida própria, respeitarei sua autonomia, e as universidades
serão chamadas a debater todas as políticas de Estado, porque têm técnicos e
especialistas. Que a universidade sem fronteira volte a existir trabalhando com a
sociedade em pesquisa, ciência e tecnologia em todos os setores.”
Ratinho Jr. disse que o governo do Estado tem R$ 2,4 bilhões para as
universidades estaduais. “Vou criar as agências de desenvolvimento regionais
e as universidades serão convocadas para colaborar, para pensar esse
desenvolvimento regional econômico e social, investir em pesquisa aplicada”.
Professor Piva disse que só é possível falar em tecnologia e inovação no
Paraná “fortalecendo nossa inteligência que se encontra nas universidades
públicas e que ao longo do governo foi sucateado. Qualquer novidade temos
aqui dentro. Vamos investir nas universidades”.

Contratos de pedágio
O tema pedágio entrou em discussão no penúltimo bloco. “Tomei a decisão logo que
assumi de comunicar as concessionárias que não vamos renovar os contratos. Mas
diante dos novos fatos, por conta da Lava Jato, pedi à Justiça que, baseada na Lei
Anticorrupção, que determine desconto de 50% na tarifa dos pedágios, já que as
investigações mostram cobranças irregulares”, disse a governadora Cida Borghetti.
Ogier Buchi disse que é a favor do pedágio “porque todos sabem da
incapacidade do Estado, mas sou a favor da proposta e modelagem mista. Os
serviços podem e devem ser executados pelo Estado, e o capital responderá
só por um terço do preço”, sugere.
Professor Piva disse que não se pode aceitar que as rodovias sirvam para dar
lucro. “Nosso programa prevê que algumas circunstâncias vamos abrir
debate e se tiver que optar por cobrança, que seja por empresa pública.”
Dr. Rosinha questionou o interesse da União em manter a concessão das
rodovias federais com o Estado e que, se mantiver, o novo modelo precisa
ter tarifas muito mais baixas.

Dr. Rosinha e João Arruda
defenderam a revogação da lei que
mudou o regime do
ParanáPrevidência. “No Paraná, em
abril de 2015 aprovaram uma lei para
tirar R$ 140 milhões por mês da
previdência e com isso em alguns
anos não teremos dinheiro para
pagar a folha. Isso é muito ruim,
porque colocamos em risco o futuro
do Paraná. Primeira medida é para
revogar essa lei”, disse Arruda.
“Juntos construiremos um novo
projeto para uma nova
previdência, porque o
ParanáPrevidência vai falir e o
estado do Paraná também vai
falir”, disse o petista.

ParanáPrevidência
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 A mudança para o ingresso de
alunos no primeiro ano do Ensino
Fundamental gerou muita polêmica
e agora um parecer do CEE (Conse-
lho Estadual de Educação) põe fim
à dúvida de muitos pais, especial-
mente em relação à retenção dos
alunos já matriculados. “O docu-
mento do CEE deixa claro que o cor-
te etário só vai valer para novas

Corte etário livra
alunos matriculados

Como fica o corte
De acordo com o parecer do
Conselho Estadual de Educação, os
cortes etários para as novas
matrículas funcionarão da seguinte
forma: é obrigatória a matrícula na
pré-escola de crianças que
completam quatro anos até o dia
31 de março do ano em que ocorrer
a matrícula inicial. É obrigatória a
matrícula no Ensino Fundamental
de crianças com seis anos
completos ou a completar até o dia
31 de março do ano em que ocorrer
a matrícula. As crianças que
completarem seis anos depois dessa
data, ou seja, a partir de 1º de abril,
deverão ser matriculadas na
Educação Infantil, na etapa da pré-
escola. Caso os pais não concordem
com as novas normas, não há
negociação com as instituições de
ensino, o caso deve ser levado
diretamente à Justiça.

matrículas, ou seja, crianças que
estão fora da escola e que ingres-
sem nela a partir do ano que vem.
Qualquer aluno que já esteja matri-
culado em qualquer instituição ou
série não será atingido e não tere-
mos a temida retenção, em que
havia a possibilidade que as crian-
ças tivessem que repetir séries por
conta das mudanças”, esclarece a
secretária de Educação de Casca-
vel, Márcia Aparecida Baldini.

De acordo com a secretária, o
Município ainda precisa esperar o
posicionamento do Conselho Muni-
cipal de Educação para começar a
organizar as matrículas para o ano
que vem, mas de maneira geral está
garantida a não retenção dos alunos.

 REGRA GERAL
De acordo com a secretária

Márcia Baldini, a mudança traz
uma unificação de normas a

serem seguidas pelas escolas de
todo o País e garantem um ensino
homogêneo. “Antes, cada estado

seguia uma norma e quando havia
transferências desses estudantes

ficava complicado para entender a
situação do aluno e conseguir

adaptar ele no sistema utilizado,
agora isso vai ficar mais fácil

porque todos vão falar a mesma
língua”, afirma Márcia.

 Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

DECISÃO garante

que crianças que já

estão no Pré não

serão prejudicadas

pelo corte da idade

 UNIOESTE
A Adunioeste organiza para esta quinta-feira (4) um protesto em frente à
Catedral Nossa Senhora Aparecida, a partir das 9h. O motivo é o corte de

verba de custeio para a Unioeste. Para tanto, a entidade convoca
professores, alunos e a comunidade em geral para participar do ato público.
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Como parte das ações que prio-
rizam investimentos no interior, a
administração municipal apresen-
tou ontem (2), no auditório da Pre-
feitura de Cascavel, o resultado da
licitação realizada dia 14 de setem-
bro, quando seis empresas foram
classificadas no Pregão Presencial
228/2018 para aquisição de equi-
pamentos para pavimentação asfál-
tica em caminhos rurais, dando
mais um passo dentro da meta de
“tratar o interior com a mesma dig-
nidade e prioridade que se trata a
cidade”, declarou o prefeito Leonal-
do Paranhos, que assinou os con-
tratos com as empresas vencedo-
ras do certame.

“É mais uma ferramenta impor-
tantíssima que estamos adquirin-
do para tornar real um sonho de ver
boa parte do nosso interior pavi-
mentado, vencendo mais uma fase
desse grande desafio, que se soma

Usina móvel: foco
nas estradas rurais

AS VENCEDORAS
Os contratos foram assinados com a
Construtora Cavaback Ltda, que
venceu o certame para fornecimento
do tanque estacionário para
armazenamento de emulsão asfáltica,
com valor total de R$ 45.000;
com a Ingá Veiculos Ltda, vencedora
do lote composto por um caminhão
equipado com multidistribuidor de
agregado eletrônico MDR (9m3)
no valor total de R$ 786.500;
com a Paraná Equipamentos,
vencedora do Lote 4 para
fornecimento do rolo compactador
de pneus, no valor de R$
370.000; com a Shark Máquinas
para Construção Ltda, que fornecerá
a minicarregadeira e vassoura
recolhedora no valor de R$
225.000; com a Someval Sociedade
Mercantil de Veículos Automotores
Ltda, que venceu o lote para entrega
de um caminhão com tanque de
emulsão asfáltica para abastecimento,
no valor de R$ 420.000 e com a
Vianmaq Equipamentos Ltda, que
fornecerá a pá carregadeira no valor
de R$ 334.000.

OS TRABALHOS
Assim que as empresas entregarem o
maquinário licitado - provavelmente
durante a programação de
aniversário de Cascavel, que
completa 67 anos em novembro -, o
trabalho começará onde já existe
pedra irregular, com meta inicial de
asfaltar 260 mil metros quadrados,
o que corresponde a 43 quilômetros
de estradas com pavimentação
poliédrica que receberão a massa
asfáltica. “Se cada governo
municipal fizer a parte dele, aos
poucos avançamos neste sonho de
ver o interior pavimentado”,
acrescentou o prefeito Leonaldo
Paranhos, que lembrou que “o
convênio prevê uma meta inicial de
44 mil metros quadrados de
pavimentação somente na área rural”.

ao maior investimento que a área
rural tem recebido em toda his-
tória da nossa cidade”, acrescen-
tou o prefeito, agradecendo à Itai-
pu Binacional, parceira nessa
meta com a formalização de mais
esse convênio. “Já somamos
pelo menos R$ 50 milhões em
convênios com a Itaipu, que é
uma grande parceira em propor-
cionar avanços para o interior”.

O objetivo é o desenvolvimento
regional sustentável, o qual a Itai-
pu apoia a estruturação de logísti-
ca para o escoamento da safra agrí-
cola e das cadeias de produção de
proteína animal da região oeste do
Paraná. De acordo com a gestora
de Bacia Hidrográfica da Itaipu Di-
visão Odra, Rosana Paitch, “trata-
se de uma grande demanda, para
a qual Itaipu está junto, acompa-
nhando, fiscalizando e ajudando no
que for preciso”.

CONVÊNIO
Com valor máximo de R$ 2.331.657, o pregão presencial foi finalizado com valor
total de R$ 2.180.500 em seis lotes. Pelo convênio, o Município entra com
contrapartida de R$ 5 milhões em material para a aplicação da massa asfáltica.

PREFEITO PARANHOS: investimentos na área rural

SECOM
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 Já pensou ir ao médico e não
conseguir conversar com ele sobre
sua saúde? Não explicar o que sen-
te e tampouco entender seu diag-
nóstico? É isso o que acontece com
os pacientes surdos que procuram
uma unidade básica de saúde em
Cascavel. Sem intérprete de Libras
(Língua Brasileira de Sinais) nesses
espaços, eles saem de lá sem so-
lução para o problema.

Essa falta de acessibilidade em
órgãos públicos que interfere direta-
mente na qualidade de vida dessas
pessoas faz a Surdovel (Associação

dos Surdos de Cascavel) protestar
hoje, às 14h, em frente à prefeitura.

Conforme o diretor social e cul-
tural da Associação, Júlio Souza, a
falta de atenção do poder público
diante desse e de inúmeros outros
problemas de acessibilidade vão
contra o que rege a legislação:
“Como é que um médico vai aten-
der um surdo se não há intérprete
de Libras na unidade? Vamos fazer
uma manifestação pacífica para
garantir os nossos direitos”.

No ensino superior
O problema da falta de intérpretes de
Libras não se restringe à esfera pública
municipal. É lá no ensino superior,
onde profissionais buscam qualificação
para o mercado de trabalho, que o
descaso se deu por quase uma década
nos corredores da Unioeste.  Foi
preciso uma ordem judicial para que a
instituição contratasse em julho deste
ano sete técnicos administrativos para
suprir essa carência.  Enquanto as
contratações não ocorriam,
acadêmicos surdos permaneciam
sem aula ou, na tentativa de
acompanhar os demais alunos,
tinham o entendimento do
conteúdo comprometido.
Os novos profissionais possuem
contrato de um ano, prorrogável pelo
mesmo período. A preocupação nesse
caso é quando se encerrarem os
contratos, já que o cargo não é
garantido em concurso público, outra
reivindicação antiga da Surdovel.

Faltam intérpretes
em órgãos públicos

 Reportagem: Marina Kessler

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Atenção você que mora no
Bairro Cascavel Velho. Na

próxima semana o Hoje News

traz reportagens especiais da sua
região. Sugestões podem ser

enviadas para o WhatsApp (45)
99975-1047 e pelas redes sociais

Facebook O Paraná /
 Hoje News e Instagram

@oparanahojenews.

MORADORES pedem melhorias na

infraestrutura do bairro, especialmente na

qualidade do asfalto da Rua Souza Naves

Trânsito arriscado
 Problema recorrente na Rua

Souza Naves, no Bairro Parque
São Paulo, em Cascavel, tem a
atenção chamada pelo auxiliar de
produção Dioney Camargo. Ele
conta que é comum, principalmen-
te após um longo período de chu-
va, abrirem “crateras” no asfalto.
“Já perdi as contas de quantas
vezes a prefeitura vem aqui depois
que chove para tapar os buracos”.

O remendo, como é chamado
pelos moradores daquela região, não
é garantia de uma boa infraestrutu-
ra e se tornou uma das principais
queixas da população local. “Quan-
do passamos de carro aqui [na Sou-
za Naves] geralmente temos de des-
viar, andar de um lado para outro da
pista porque senão caímos direto no
buraco. É até um risco à nossa segu-
rança, já que podemos bater de fren-
te com outro veículo”, conta a mora-
dora Lays Silveira.

Ela diz ainda que já abriu cha-
mado da Ouvidoria da Prefeitura
de Cascavel, pelo 156, porém,

pouco adiantou. “Eles [a equipe de
Obras da prefeitura] vêm aqui, ar-
rumam mais ou menos, e até que
não chove o problema está resolvi-
do. Mas é só vir um temporal que
tudo volta como antes”, lamenta.

O risco, segundo Lays, é ainda
maior para os motociclistas, já que
quando o asfalto cede as pedras usa-
das para tapar os buracos se soltam.
“É um perigo para quem anda de
moto. Já vi vários acidentes aqui de
motoqueiro que deslizou nas pedras,
perdeu o controle e caiu”, lembra.
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 De hoje até domingo o Rotary Fest
Flores traz beleza, leveza e um toque
especial a Cascavel. São milhares de
flores de vários tipos e cores à dispo-
sição da população a partir das 10h.
Segundo a coordenação da festa, de
hoje até as 22h de domingo são es-
peradas mais de 30 mil pessoas no
Centro de Eventos de Cascavel.

“São produtos bem variados para
todos os gostos e bolsos. Todos
estão convidados para vir prestigiar
o Fest Flores”, convida a coordena-
dora do evento, Janda de Freitas.

 Reportagens: Silvio Matos
    Fotos: Aílton Santos

Cascavel se cobre de flores

 A tradicional Festa da Padroeira Nossa

Senhora Aparecida começa hoje e

completa 66 edições. São esperadas mais
de 120 mil pessoas da região até o dia 14.

A festa gastronômica abre as portas na

sexta-feira. O tradicional pãozinho de

Nossa Senhora está garantido, assim

como outros quitutes e pratos deliciosos

que já fazem parte do evento.
Mais de mil voluntários vão ajudar na

limpeza e organização do evento, e

quem quiser ser trabalhar, pode entrar

em contato com a secretaria paroquial

pelo telefone (45) 3223-1160.  Membro

da organização da festa, Carlos Tiem
prevê uma arrecadação de RS 300 mil

nos dez dias de festa. O dinheiro será

destino à revitalização da Catedral e

também a cinco instituições: Abrigo São

Vicente de Paulo, Acas, Apofilab, Cemic

e Recanto das Crianças.

Segundo a responsável de ma-
rketing, Deni Matias, são os mais
variados preços: “Temos produtos
de R$ 2,50 até R$ 300. São muitas
opções. A feira está bem recheada”.

Música ao vivo para animar os
visitantes a partir das 17h no sá-
bado e no domingo. Parte do dinhei-
ro arrecadado com a festa vai para
o fundo social do Rotary Clube Cas-
cavel e para entidades parceiras.

BARRACAS já estão armadas: festa religiosa começa hoje e a gastronômica na sexta-feira

Serviço
O que:

Quando:

Onde:

Rotary Fest Flores

De 3 a 7 de outubro,
das 10h às 22h

Centro de Convenções
e Eventos de Cascavel

 Festa da Padroeira

COM tons e texturas variadas, a feira encanta a todos
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Mayara Paz Wychocki,
Ana Ansilieiro, Fernanda

Nascimento Wanderley, Angela
Goncalves, Elenice Stepanha,

Marieli Gomes Matos e
Fernanda Souza Piva.

“Aprendi que um homem
só tem o direito de olhar
um outro de cima para
baixo para ajudá-lo a

levantar-se.” 

 Gabriel García Marquez

Emily Ferrari e
Laércio Guarda,
pelas lentes de

Louys Tiliti

Dança
Dia 28 de outubro, às

19h30,  a  Escola Grazielle
Viechnieski Ballet traz mais
uma vez para o público de

Cascavel e região um
espetáculo que une

dança e arte. O evento será
no Teatro Municipal.

Mais informações pelo
telefone (45) 99951-4344

Veneno
Dias 10 e 11 de outubro
ocorre o 1o Workshop:
Agrotóxicos e Saúde.
O evento é promovido
pelo Programa de
Pós-Graduação em

Biocências e Saúde -
Projeto de Extensão Qual é a

sua Pergunta?
oOo

As inscrições serão
individuais e únicas e
devem ser feitas até o

dia 10 de outubro
pelo sistema de eventos

da Unioeste.
https://midas.unioeste.br/

sgev/eventos/
workshop_agrotox.

Show
Neste sábado, a Orquestra e
Banda Queen Experience In
Concert, se apresenta no
Teatro Municipal, às 21h.
 O espetáculo tem mais de
25 integrantes e promete
impressionar e emocionar

todo o público.
Os ingressos estão à venda

online pelo endereço
https://bit.ly/2w4ql6S ou no

Teatro Municipal de Cascavel.

Os autores Mary e Eliardo França, durante a abertura
do Contador de Histórias 2018, promovido pela

Secretaria de Educação de Cascavel

DIVULGAÇÃO/SEMED

Claudemir Cardoso, adepto dos passeios ciclísticos

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

 � REDE GLOBO RECORD  �   JESUS

 � SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Michael, Jade e Pérola comemoram

que Santiago aceitou o convite do me-
nino. Talíssia apoia Santiago em seu
encontro com o correspondente miste-
rioso. Michael vibra com Beth sobre seu
encontro com Santiago. Pérola anuncia
à família de Gabriela e Rafael que fará
um ensaio fotográfico com Márcio. Mi-
chael se aconselha com Bárbara sobre
seu encontro.

ESPELHO DA VIDA
Mariane protesta contra a decisão

de Alain, mas disfarça na frente de Cris.
Gentil comemora quando descobre que
Margot indicou sua pensão para a equi-
pe de Alain. Emiliano e Carmo aceitam
participar do filme de Alain. Cris se sen-
sibiliza ao experimentar a roupa da per-
sonagem Júlia Castelo. Bola questiona
Alain sobre a possibilidade de Emiliano
trabalhar com Solange.

O TEMPO NÃO PARA
Betina observa Samuca beijar Ma-

rocas, que se afasta. Marino confronta
Dom Sabino, afirmando que ele sente
atração por Carmen. Miss Celine avisa
a Barão e Florêncio que ajudará Omar
a se integrar na escola. Elmo descobre
que a motocicleta de Samuca foi sabo-
tada e pede segredo a Miss Celine.
Waleska diz a Mateus que seu relacio-
namento não dará certo. Nico percebe
que estão faltando desenhos na pasta
de croquis de Marocas.

SEGUNDO SOL
Laureta confessa a Nestor que as-

sassinou Galdino para vingar os dois.
Nestor questiona Laureta sobre sua
mãe. Gorete e Clóvis planejam seu ca-
samento, e Badu vibra. Dodô contrata
Natalino para trabalhar no bar, e Gorete
se desespera. Doralice desabafa com
Naná sobre o pedido de separação de
Ionan. Maura e Ionan vão juntos a um
curso para gestantes. Nice e Maura
desconfiam do comportamento de Age-
nor. Jennifer cobra mais dinheiro a Lau-
reta para se passar por Emily. Severo
confirma a Laureta que escondeu os

Jesus cura a menina
com eczemas

diamantes contrabandeados para incri-
minar Roberval. Luzia lamenta com Groa
e Cacau a morte de Galdino.

ASAS DO AMOR
Leyla avisa Alper que a polícia está

na casa e acha que Hasmet já sabe que
está sendo procurado e acusado de ho-
micídio. Um comparsa de Hasmet vai
até o esconderijo e se oferece para ma-
tar o denunciante. Alper e Leyla acham
que Berna contou algo a Hasmet. Ao sair
da delegacia, Burak ouve a esposa de
Gurkan agradecendo Alper.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Waldisney diz para Sérgio e Joana

que não vai fazer nada contra eles e
pede desculpas por ter dado encima de
Joana. Felipe fica brava com Yasmin,
porque Gabriel e Benício jogaram a ex-
periência de meleca nela. Felipa diz que
foi péssima ideia ter ido à casa de Yas-
min. Sergio diz p Joana que ainda não e
a hora de contar tudo p Mario e Luigi.
Luisa se irrita porque está trancada no
escritório. Nanci diz a Poliana, João,
Lorena e Raquel que não dá para segu-
rar Luísa no escritório por muito tempo.

 � BAND

Jesus segue curando diversas pesso-
as, enquanto João Batista, na prisão,
mostra sua desesperança. Caleb fica im-
pressionado. Jesus manda dizer a Batis-
ta sobre tudo o que viu. Asisa chora e
discute com Mateus. Jairo ameaça Ju-
das Iscariotes. Lázaro estranha o com-
portamento de Maria Madalena e não per-
cebe que ela está possuída. Judite enga-
na Caifás. Jesus fala sobre João Batista
para seus seguidores. João chama Pe-
dro para uma conversa. Jairo discute com
Judas Iscariotes e recebe o apoio de Si-
mão Fariseu. Mateus beija Asisa. Pedro diz
que João deve ter calma, mas concede a
mão de Gabriela. Jesus se recorda de mo-
mentos ao lado de seus discípulos. Yoná e
Gabriela falam sobre Talita, a filha de Jairo.
Simão Fariseu e Jairo desejam o mal de
Jesus. Sula se assusta ao saber que João
pediu a mão de Gabriela em casamento.
Herodíade se irrita com o jeito como Anti-
pas trata Salomé. Judite reclama do desem-
penho de Caifás e diz que ele foi amaldiço-
ado por Jesus. Sula sente ciúmes de João.
Claudia diz que ajudará a mãe de Diana.
ora a Deus. Gabriela fica feliz ao saber que
Pedro concedeu sua mão a João.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Relacionamentos sob energia de mudan-
ça, onde deve haver respeito à indivi-
dualidade e às diferenças. Cuidado com
comportamento radical, rebelde e mu-
danças súbitas que afetem as relações

To
ur

o

Como está a saúde de seus relacio-
namentos? O que precisa ser aprimo-
rado, melhorado? Dificuldade de con-
viver com restrições à liberdade e ao
espaço pessoal, taurino.

G
êm

os

Soluções alternativas e mudanças de
atitude se revelam necessárias agora,
geminiano. Dificuldade de aceitar pa-
drões restritivos de sua liberdade no
que envolve o amor e a amizade.

C
ân

ce
r Seja mais autônomo e independente,

sem perder a capacidade de conviver
em harmonia. Na vida profissional um
momento de inovação e na vida pes-
soal de equilíbrio e pacificação.

Le
ão

Momento interessante para pensar de
modo diferente do habitual. Surpreen-
da-se. Questões relacionadas à co-
municação, aos contatos cotidianos e
a conhecimentos sendo renovadas.

V
ir

ge
m Período oportuno para mudar o modo

de lidar com o dinheiro e os seus valo-
res pessoais. Desapego importante,
para se concentrar no que é essencial
e que está além da matéria.

Li
br

a

Mudanças são necessárias nas rela-
ções e parcerias. Não dá mais para
agir como antes. Surpresas que po-
dem partir dos outros, mas indicam que
você precisa se libertar.

E
sc

or
pi

ão Atitudes surpreendentes e inusitadas
podem marcar os relacionamentos e
questões de trabalho. Importante permi-
tir-se novas possibilidades, ao mesmo
tempo em que um velho ciclo é findado.

S
ag

it
ár

io Vida afetiva e relações de amizade sob
uma energia inconvencional, sagitari-
ano. Experiências que promovem uma
libertação nos envolvidos e novas
descobertas.

C
ap

ric
ór

ni
o Mudanças familiares, domésticas e de-

safios na vida profissional dos capricor-
nianos. Atitudes originais, libertadores
e que promovem transformação de
questões pessoais e profissionais.

A
qu

ár
io Urano, seu regente, está em contato

com o Sol. Novidades, surpresas,
mudanças súbitas. Cuidado com a ten-
dência à inquietação e a atitudes re-
beldes e impulsivas.

 P
ei

xe
s Importante mudança de valores e na

forma como você lida com recursos.
Deve agir com mais autonomia e ter
a sua independência emocional e
material.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 36

 Uma mulher morreu em um aci-
dente envolvendo um caminhão e
uma motocicleta na madrugada de
ontem na BR-277, no Trevo Cata-
ratas em Cascavel. De acordo com
informações da PRF, a motocicle-
ta seguia pela BR-277 no sentido
Foz do Iguaçu a Cascavel quando
bateu em um caminhão que cru-
zava a rodovia e entrava sentido
ao Bairro Cascavel Velho.

No horário em que o aciden-
te aconteceu, os semáforos do
trevo estavam em modo piscan-
te amarelo, que funciona da
meia-noite às 5h.

Morte na rodovia

PASSE o leitor de QR Code e assista ao

momento do acidente

Pelas imagens das câmeras
da rodovia cedidas pela polícia é
possível ver o caminhão atraves-
sando a pista e o motociclista
não conseguiu frear a tempo. A
moto bateu na “quina” do cami-
nhão e os dois ocupantes caíram
longe da motocicleta.

A passageira de 23 anos mor-
reu na hora. O piloto da moto não
tinha carteira de habilitação. Ele
ficou em estado grave e foi leva-
do ao HU (Hospital Universitário)
de Cascavel. O IML (Instituto Mé-
dico Legal) foi acionado para re-
colher o corpo.

O motorista do caminhão não parou no local do acidente para
prestar socorro, mas a polícia acredita que ele nem tenha visto ter
causado o acidente, já que o caminhão estava carregado com tone-
ladas de grãos. Contudo, ele precisará se apresentar à polícia.

Esse foi o segundo acidente com morte em menos de 24 horas
na BR-277 em Cascavel. O outro acidente foi registrado na madru-
gada de segunda-feira, quando um homem morreu atropelado. Ele
bateu o carro em uma peça de caminhão que estava na pista e
desceu para avaliar os danos do carro, quando foi atingido por um
caminhão. O homem de 42 anos morreu na hora.

A MOTO bateu no caminhão na BR-277

 Sem socorro

MULHER voou da motocicleta após a colisão e não sobreviveu

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos
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Giro da
Violência

Ferido por queimaduras
Um menino de 12 anos ficou ferido ao
se queimar com cola quente. O
acidente aconteceu no Colégio
Estadual do Bairro Morumbi, em
Cascavel, na tarde de ontem. A cola
caiu no antebraço direito do garoto,
que teve queimadura de segundo grau.
Ele foi socorrido pelo Corpo de
Bombeiros e recusou encaminhamento
ao hospital.

Passeio dos idosos
A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
levou idosos do Abrigo São Vicente de
Paulo para um passeio nas viaturas. A
atividade foi realizada na tarde de
ontem em alusão ao Dia Nacional do
Idoso. A atividade foi realizada pela
polícia rodoviária envolvendo idosos
de Cascavel e também de Guaíra.

A Polícia Civil de Cascavel de-
teve ontem o homem conhecido
como “Maníaco do Tapa”. Ele era
procurado havia três meses pela
polícia, quando foram iniciadas as
investigações a partir de relato de
testemunhas.

Segundo a Polícia Civil, as
testemunhas contavam que o
agressor passava de moto e
dava um tapa nas vítimas. Vári-
os casos foram registrados em

“Maníaco do
tapa” é detido

diferentes regiões da cidade. As
vítimas registraram boletim de
ocorrência. O homem foi detido
no Bairro Brasília.

Ele foi identificado por meio de
imagens de câmeras de segurança e
confessou à polícia a prática. O ho-
mem responderá por atentado ao pu-
dor e lesão corporal, mas não ficou
preso. A moto dele foi apreendida.

Tentativa de homicídio

 Reportagem: Tatiane Bertolino

A Polícia Militar prendeu logo
depois do crime o suspeito de uma
tentativa de homicídio registrada
no fim da noite de segunda-feira. O
crime foi na Rua Cabo Fidelis Ba-
tista de Aguiar, Bairro Santa Felici-
dade, em Cascavel.

Um homem foi esfaqueado em
uma briga por causa de R$ 5 e foi
encaminhado ao HU (Hospital Uni-
versitário) de Cascavel em estado

grave. Logo depois da tentativa
de assassinato a polícia locali-
zou o suspeito, o qual foi detido
por populares até a chegada da
PM. A vítima reconheceu o agres-
sor, que foi encaminhado para a
carceragem da 15ª SDP (Subdi-
visão Policial).

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

VÍTIMA foi levada em estado grave para o hospital

FÁBIO DONEGÁ

Criança atropelada
Uma criança ficou gravemente ferida
em um acidente na Rua Jacarezinho,
no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.
De acordo com populares e imagens
das câmeras de segurança locais, o
menino atravessou a rua correndo para
ir até um ponto de ônibus e bateu em
um veículo que passava pela via. A
vítima atingiu a lateral do carro que
seguia pelo local. O menino caiu no
chão e ficou inconsciente. Ele foi
atendido por uma ambulância e pelo
médico do Siate. O garoto foi levado
em estado grave para o HU (Hospital
Universitário) de Cascavel.
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 Praça desportiva que teve a re-
formulação concluída no ano passa-
do para ter condições de receber
eventos pelas principais competi-
ções do País, o Estádio Olímpico
Regional Arnaldo Busato, em Cas-
cavel, receberá neste mês um jogo
pela mais importante competição
do Brasil: a Série A do Campeonato
Brasileiro. O jogo em questão será
Paraná Clube x Flamengo, válido
pela 30ª rodada e marcado para o
próximo dia 21 (domingo), às 19h.

A partida foi negociada pelo FC
Cascavel, que tem a intenção de
movimentar o estádio cascavelen-
se com grandes eventos. Vale lem-
brar que o Olímpico recebeu as
partidas do Internacional de Porto
Alegre nas primeiras fases da Copa
do Brasil de 2017 (contra o Prince-
sa do Solimões/AM) e deste ano

Paraná Clube x Flamengo
será no Estádio Olímpico

(contra o Boavista/RJ).
Para o jogo entre Paraná Clube e

Flamengo, estão sendo anunciadas
três opções de ingressos. Para os
setores B, C e D (que correspondem
às arquibancadas descobertas na
lateral e no fundo de gol) do estádio
os valores são R$ 65 (inteira) e R$

35 (meia-entrada), com entrada livre
para crianças com até 5 anos de
idade (acima pagam meia).

Já para o setor de cadeiras co-
bertas os valores são R$ 105 (in-
teira) e R$ 35 (meia-entrada), sen-
do que crianças que ocupam lugar
na entrada pagam meia-entrada.

O Campeonato Paranaense de Velocidade terminou domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em
Londrina, consagrando os campeões da temporada de 2018. Na categoria B, o título de campeão estadual ficou
com a dupla cascavelense formada por Allan Aquino e Anderson Portes. Eles terminaram em segundo lugar na
corrida de sábado e venceram a de domingo. Com isso, chegaram aos 102 pontos, contra 82 da dupla vice-
campeã, Alisson Nurnberg/João Naumes, e conquistaram o único título estadual para Cascavel na temporada.

BCR
O fator casa não foi suficiente para a equipe cascavelense se desta-
car na 3ª e última etapa classificatória do Campeonato Paranaense
de Basquete em Cadeira de Rodas, realizada no fim de semana, no
Ciro Nardi. O APAC/Cascavel foi derrotado pela UDF/Harpia da Fron-
teira/Foz do Iguaçu (69 a 28) e pelo imbatível Kings/UMPM/UEM/
Maringá (112 a 7) e terminou a primeira fase na 6ª colocação. Com

isso, disputará o título da segunda divisão da competição, com
ADFG/Lobos/Guarapuava, BCR/Castro e Tigres/Umuarama. Já os
quatro primeiros da classificação disputarão o título da Divisão A:

Kings, Harpia da Fronteira, Tubarões/Ponta Grossa e ADAPP/Pinhais.
A etapa decisiva será 2 a 4 de novembro em Pinhais.

BISPO NETO/DIVULGAÇÃO
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 03 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rafael de Oliveira Schmitt e Daniela Fernanda Vargas de Souza

2- Ícaro Bertechini Solér Lópes e Aluana  Moraes

3- Vinicius Marçal Sachetti da Silva e Talita Messias Müller

4- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer

5- Nelson Pereira dos Santos e Edna Aparecida de Oliveira

6- Samuel da Silva Machado e Elisaine Raquel Rocha

7- Lucas Francisco Dias e Taís Cardoso dos Santos

8- Rodrigo Machado do Nascimento e Jakeline Suelen Silva

9- Andderson Itamar do Rosario e Fernanda Marcante Trindade

10- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos

 Única equipe com três jogos
ainda por fazer na primeira fase
da Série Ouro do Campeonato Pa-
ranaense, o Cascavel Futsal ini-
cia hoje a sequência decisiva de
confrontos que terá neste mês de
outubro Em busca de terminar a
fase classificatória do Estadual
entre os três melhores, a Serpen-
te desafia o Marreco às 20h30
desta quarta-feira, no Ginásio Ar-
rudão, em Francisco Beltrão, em
partida atrasada da 11ª rodada.

O time beltronense é o terceiro
colocado com 47 pontos em 22 jo-
gos disputados, enquanto a equi-

Cascavel tenta
subir na tabela

pe cascavelense tem 40 pontos
em 21 partidas realizadas. Depois
desse jogo, o Cascavel ainda terá
o compromisso da 12ª rodada pela
frente, no sábado, em casa, con-
tra o Pato. Depois desses jogos ha-
verá a 13ª e última rodada, com
cinco partidas marcadas para ini-
ciar simultaneamente às 20h30
do dia 26 (sexta-feira).

Ou seja, o Tricolor poderá ten-
tar avançar em terceiro na clas-
sificação e assim ter um confron-
to teoricamente menos complica-
do nas quar tas de final. Caso
contrário, chegará à última roda-
da com a quarta posição amea-
çada e correndo o risco de ter de
atuar como visitante no mata-
mata dos playoffs.

Rival “mordido”
O Marreco chega para
este jogo em busca da

reabilitação em casa. É que
no último sábado o time

beltronenese conheceu sua
primeira derrota diante seu
torcedor na competição, na
derrota (5 a 3) para o líder

Marechal, pelo encerramen-
to da 12ª rodada. Até então,

o Marreco ostentava 100%
de aproveitamento dentro
de casa, em 10 jogos no

Arrudão. Para o jogo de
hoje, o técnico Paulinho

Gambier tem o retorno do
pivô Sinoê, de volta de

suspensão. Já o técnico Nei
Victor não conta com o

goleiro Ramón, lesionado, e
o ala Kauê, suspenso. Já o

ala Adeirton é dúvida.

SÉRIE OURO

HOJE
20h30 Marreco x Cascavel

SÁBADO
19h Cascavel x Pato

SEXTA-FEIRA (26/10)
20h30 Marechal x Cascavel

20h30 Palmas x Marreco

20h30 Foz Cataratas x SJ dos Pinhais

20h30 Umuarama x Campo Mourão

20h30 Guarapuava x Matelândia

Folga: Toledo

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Marechal 57 23 18 3 2 96 41 55
2º Pato Branco 52 23 16 4 3 87 49 38
3º Marreco 47 22 15 2 5 88 43 45
4º Cascavel 40 21 13 1 7 69 56 13
5º C. Mourão 39 23 12 3 8 68 45 23
6º Foz Cataratas 37 23 11 4 8 69 49 20
7º Umuarama 37 23 11 4 8 52 51 1
8º Palmas 27 23 8 3 12 57 66 -9
9º Matelândia 26 23 8 2 13 62 82 -20
10º SJ dos Pinhais 25 23 7 4 12 57 75 -18
11º Toledo 19 24 6 1 17 49 85 -36
12º São Lucas 17 24 5 2 17 60 102 -42

13º Guarapuava 7 23 2 1 20 31 101 -70

11ª RODADA

12ª RODADA

13ª RODADA
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PLACAR DE ONTEM

LIBERTADORES

River Plate* ?x? Independiente*

Grêmio* ?x? At. Tucumán*
* Na semifinal

SÉRIE B

S. Correa ?x? Figueirense
Criciúma ?x? Oeste

Goiás ?x? Londrina
CSA ?x? Paysandu

LIGA DOS CAMPEÕES

Hoffenheim 1x2 Man. City
Juventus 3x0 Young Boys

AEK 2x3 Benfica
B. de Munique 1x1 Ajax

Lyon 2x2 Shakhtar Donetsk
Roma 5x0 Viktoria Plzen

CSKA Moscou 0x1 Real Madrid
Man. United 0x0 Valencia

  LIBERTADORES
21h45 Palmeiras x Colo-Colo

   SUL-AMERICANA
19h30 Atlético-PR x Caracas
21h45 Botafogo x Bahia

        LIGA DOS CAMPEÕES
13h55 PSG x Estrela Vermelha
13h55 Lokomotiv x Schalke 04
16h B. Dortmund x Mônaco
16h At. de Madri x Club Brugge
16h PSV x Internazionale
16h Tottenham x Barcelona
16h Napoli x Liverpool
16h Porto x Galatasaray

JOGAM HOJE

 Sul-Americana
Vitorioso por 2 a 0 na

Venezuela, o Atlético-PR
recebe o Caracas nesta noite,
às 19h30, na Arena da Baixa-
da, para o jogo de volta das
oitavas de final da Copa Sul-
Americana. Pelo resultado na
partida de ida, o time parana-
ense pode até perder por até
um gol de diferença que ainda
assim passa de passe. Já o
Caracas precisa ganhar por 3
a 0 ou dois gols de diferença a
partir de 3 a 1 para se classifi-
car. Quem passar deste duelo
enfrentará Bahia ou Botafogo -
o segundo jogo entre eles será
hoje, às 21h45, no Engenhão.
Na ida os baianos venceram
por 2 a 1.

PALMEIRAS

Líder do Brasileirão, mas com um dos objetivos da temporada já deixado para trás, com
a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o Colo-Colo nesta quarta-feira disposto
a confirmar a vaga na semifinal da Libertadores, encaminhada com a vitória por 2 a 0 no
Chile no jogo de ida das quartas, há duas semanas. A partida derradeira entre as equipes
está marcada para as 21h45, no Allianz Parque. Para o jogo de hoje o técnico Felipão
volta a contar com seus principais jogadores, depois de poupa-los no fim de semana. O
desfalque certo é o de Felipe Melo (foto), que cumpre o segundo e último jogo de
suspensão pela expulsão contra o Cerro Porteño, nas oitavas de final. No Colo-Colo, que
precisa vencer por 3 a 0 ou dois gols de diferença a partir de 3 a 1 – se devolver os 2 a
0 levará a decisão aos pênaltis -, o lateral-esquerdo Damián Pérez cumpre suspensão,
depois de ter sido expulso com a ajuda do VAR no jogo de ida.

Grêmio goleia Tucumán
e confirma vaga na semi

Se havia algum tipo de receio

de que o Grêmio teria dificulda-

des para garantir a vaga na semi-

final da Libertadores após vencer

o primeiro jogo contra o Atlético

Tucumán, tudo se esvaiu já no pri-

meiro tempo. Depois de sofrer

por alguns minutos, o Tricolor

igualou as forças contra o time

argentino rapidamente na noite

dessa terça-feira, na Arena, e go-

leou por 4 a 0. A classificação

entre os quatro melhores da Amé-

rica está mais que confirmada.

As semifinais prometem ser

pegadas, nervosas e catimbadas.

O adversário do Grêmio será o

River Plate, que eliminou o Inde-

pendiente. A primeira partida, na

Argentina, deve ser definida entre

24 ou 25 de outubro pela Conme-

bol. A volta, em Porto Alegre, ocor-

re entre os dias 30 de outubro e

1º de novembro.

    A surpresa na escalação gre-

mista foi a entrada do jovem Ma-

theus Henrique no lugar de Ramiro,

que ficou fora por um problema não

divulgado. Assim, Thaciano ficou res-

ponsável pela armação tricolor, com

Luan mais uma vez de falso 9. O

desentrosamento no meio de cam-

po dificultou os primeiros minutos

do time de Renato Gaúcho, que so-

freu pressão do Tucumán, com

chances claras. O passar do tem-

po, porém, fez os gaúchos acerta-

rem o jogo e construírem a vitória

com gols de Luan, Cícero, do golei-

ro Sánchez, contra, e Jael.


