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Sujão é identificado e
terá de recolher lixo

A mania de jogar lixo em locais inadequados é mais comum do que deveria.
Mas pelo menos o depósito a céu aberto com sofás, televisores, roupas, cal-
çados e até peças de carro às margens da Avenida Piquiri, na zona norte de
Cascavel, vai ter um fim diferente. É que o “sujão” foi identificado pela prefei-
tura, notificado e agora vai ter que recolher todo o lixo, até o que já estava lá.
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Controlador-geral do
Estado, Carlos Eduardo de
Moura, sobre o escândalo
de corrupção envolvendo

as concessionárias que
administram as rodovias

no Paraná.

 “Hoje o usuário não
sabe por que paga

aquele valor de
pedágio. Elaboramos

um relatório que
apontou falta de
controle absoluto

nos pedágios”.

Megasena
Concurso: 2084
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Dupla sena
Concurso: 1848
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Quina
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Timemania
Concurso: 1240

09 48 64 66 74 75 79
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Opinião
É HORA DE ESCOLHER
OS PARLAMENTARES

Estamos na véspera das eleições e é notório que muitas pesso-
as já escolheram em quem votar para presidente, mas e para depu-
tados federais e senadores? Que tal gastar um pouco dessa energia
nos demais cargos políticos?

Já passou da hora de tirar um tempo para pesquisar pro-
postas de deputados e senadores, porque um país não é go-
vernado somente pelo presidente. É preciso colocar esforços
também nos outros cargos.

O senador é um agente político eleito para um mandato de 8 anos
por meio de eleições diretas. Um senador representa um estado da
federação - ou unidade federativa - e compõe o parlamento. O depu-
tado federal, a princípio, é um representante eleito pelo povo para
ocupar a Câmara, tendo como atribuições legislar e fiscalizar.

As informações estão disponíveis, a internet está cheia de infor-
mações, existem vários aplicativos que ajudam na hora da esco-
lha. Existem até aplicativos que auxiliam no acompanhamento do
trabalho desses políticos, como o Poder do Voto, que tem como
objetivo proporcionar ao eleitor brasileiro maior clareza da repre-
sentação política e auxiliar na construção do debate político saudá-
vel e do acompanhamento voto a voto dos parlamentares.

É diante dessas ferramentas que é possível ver com mais
clareza quais candidatos são competentes e mais bem prepa-
rados para conduzir a nação. Existem muitos políticos hones-
tos e capacitados à disposição da escolha do eleitor, basta en-
xergá-los e dar um voto de confiança.

Hoje não tem desculpa, o que os eleitores precisam fazer é priorizar
seu tempo e estudar a melhor forma de construir um país melhor. O Brasil
tem cura, só depende de você.

Mario Mello é fundador do aplicativo Poder do Voto

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

VOCÊ QUER RECEBER O HOJE TODOS OS DIAS?
LIGUE 3321-1000 E SAIBA COMO
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Metas extravagantes para 2019
Estar na LDO não é garantia de que a obra será executada. A

Comissão de Economia e Finanças analisa as propostas
apresentadas pelo Executivo municipal e, entre elas, estão R$ 3,5
milhões para ampliação da Câmara de Vereadores, R$ 2,5 milhões
para o Mercado Municipal, R$ 2,5 milhões às Estações Cidadania

(nos antigos terminais), R$ 5,7 milhões para construção,
estruturação e manutenção de Ecopontos, R$ 550 mil para

reformas e equipamentos do auditório do Paço, R$ 265 mil para
instalar o sistema de captação de energia solar no Paço, R$ 500

mil para implantação do Jardim Botânico, R$ 620 mil para o
Programa Promovendo Oportunidades (cursos) e R$ 500 mil para

premiações do Programa Nota 10 Premiada Cascavel.

Diferença alta
Definida a empresa que
executará as obras
remanescentes da Avenida
Brasil: a Costa Oeste, no
valor de R$ 1,6 milhão. A
empresa já ganhou R$ 6
milhões para construir o
Terminal Nordeste. O que
chama a atenção é a diferença
de valor proposto para o
serviço na Avenida Brasil, que
inclui a abertura da Rua
Jacarezinho: a segunda
colocada, a Petrocon, propôs
R$ 4,2 milhões.

Ficou na promessa
Quem chega a Cascavel pela
Avenida Brasil se depara
com o trecho que ficou
parado no tempo. O

recurso que “estava
garantido” nunca chegou
aos cofres da prefeitura
para adequação do
pavimento, incluindo a
Avenida Rocha Pombo.
Mesma situação
da Rua Flamboyant, no
Bairro Tropical -
uma vergonha!

Depressão
Considerada uma das
doenças do século, a
depressão está entre as
discussões internas da
Câmara. O vereador
Sebastião Madril (PMB)
quer que Cascavel tenha
uma semana instituída
para políticas públicas de
conscientização e combate
a esse mal.

VERMELHO E BRANCO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Atendendo a um pedido do Fórum Eleitoral de Cascavel, a
prefeitura disponibilizou veículos com motoristas que ficarão
à disposição da 143ª Zona Eleitoral para o transporte
gratuito de eleitores das zonas rurais neste domingo.

 omo o transporte gratuito de eleitores só pode ser feito
por veículos disponibilizados pela Justiça Eleitoral, esses
ficarão responsáveis para o transporte em seis diferentes rotas.

As faixas de pedestres na Avenida Tito Muffato geram
polêmica nos bastidores. A inclusão da cor vermelha é
questionada pelas autoridades de trânsito que
consideram a pintura uma irregularidade. O vereador
Fernando Hallberg (PPL) decidiu comprar a briga e está
questionando o Município se as cores atendem as normas
do Conselho Nacional de Trânsito.

Com previsão orça-
mentária de R$ 1,3 bilhão,
o plano de investimentos
previstos na LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias)
revela as metas estabele-
cidas pela gestão de Leo-
naldo Paranhos (PSC)
para o próximo ano.

Apesar de o maior bolo
estar comprometido com
Saúde, Educação e Obras
Públicas, ainda resta um
montante significativo para
implantar ideias curiosas.

A Secretaria de Políti-
ca sobre Drogas e Prote-
ção à Comunidade, por
exemplo, pretende iniciar
a entrega do Cartão Vida
Nova - que na LDO consta
como benefício para cus-
tear a recuperação de de-
pendentes químicos em
parceria com casas, co-
munidades e clínicas es-
colhidas por meio de cha-
mamento público que
será aberto em novembro
deste ano. Cada depen-
dente classificado pela
Secretaria de Saúde terá
direito ao Car tão Vida
Nova com saldo de R$ 1,4
mil mensais. O valor será
destinado exclusivamente
para custear o tratamen-
to nessas entidades defi-
nidas pelo Município, em
uma distância de 150
quilômetros de Cascavel.
Ao todo, ficarão reserva-
dos R$ 300 mil para aten-
der ao menos 70 pacien-
tes, na fase inicial.

Já os moradores víti-
mas de desastres ambi-
entais contariam com o
Aluguel Social - previsto
na Cohavel (Companhia
Habitacional de Casca-
vel). O projeto já devia ter
sido encaminhado para a
Câmara, mas acabou bar-
rado pela Procuradoria-

De Aluguel Social
a concha acústica

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Geral: o alerta de risco
aos cofres públicos acen-
deu devido a brechas le-
gais. A proposta é viabili-
zar abrigo a famílias víti-
mas de destelhamentos,
alagamentos e incêndios
das moradias, porém, há
chance de esses morado-
res requererem o benefí-
cio com a alegação de
pobreza extrema. Isso fez
a gestão recuar. O texto
passa por reconfiguração
pelos advogados para ano
que vem entrar em discus-
são. Estão previstos na
LDO R$ 135 mil para o
Aluguel Social - dinheiro
que viria da Taxa de Prote-
ção a Desastres, hoje re-
passada à Defesa Civil.

No setor cultural, a pre-
feitura pretende apostar
em novos atrativos em áre-
as públicas. Estão previs-
tos R$ 400 mil para im-
plantar o “Café do Teatro”.
E, embora já tenham até
proposto em gestões an-
teriores derrubar a concha
acústica da Praça do Coun-
try, agora a meta da pre-
feitura é erguer uma novi-
nha no Parque Tarqüínio a
um custo de R$ 151 mil.

Para os amantes de
carros antigos e motoci-
cletas, a Secretaria de
Cultura propõe a Arena
MultiCar para encontros
e eventos - o custo seria
de R$ 101 mil no orça-
mento. Há ainda a cons-
trução da Rua da Cultu-
ra, no valor de R$ 252
mil. Obras mais emer-
genciais como a reforma
das poltronas do Teatro
Municipal também estão
estabelecidas, no valor
de R$ 550 mil.
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Neste domingo, o eleitor terá de escolher seis
candidatos e, para isso, necessitará digitar 19
números no total. Por essa razão, a Justiça Eleitoral
recomenda levar uma “colinha” para não esquecer
os números. Andréia Schmitt, chefe do Cartório
Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral, explica que o
eleitor deverá anotar o número em um papel ou na
colinha que a própria Justiça Eleitoral
confeccionou para que os números sejam anotados
pelo eleitor. Neste caso, é preciso pegar o papel
com antecedência no Fórum Eleitoral durante a
semana. “A colinha vai agilizar na hora da votação
porque o eleitor pode esquecer”, diz Andréia.
O Hoje News também disponibiliza uma colinha,
que pode ser recortada e preenchida pelo eleitor. A
votação deve seguir essa mesma ordem.
As seções eleitorais serão abertas para a votação a
partir das 8h de domingo e o eleitor terá até as 17h
para votar. Importante: não esquecer do título de
eleitor, onde constam a seção e a zona eleitoral, ou

levar um documento com foto.

Colinha

Atenção!
Fotografar a cola com o celular é perda de tempo, porque o

eleitor não poderá chegar até a urna com aparelhos eletrônicos.

Nas eleições deste domingo (7),
o eleitor terá que votar em seis can-
didatos: 1 deputado federal, 1 de-
putado estadual, 2 senadores, 1
governador e 1 presidente da Re-
pública. Inclusive, essa é exatamen-
te a ordem de votação na hora de
digitar na urna.

O eleitor necessitará digitar 19
números no total e, por isso, a Justi-
ça Eleitoral recomenda levar uma “co-
linha” para não esquecer os números.

Andréia Schmitt, chefe do Cartó-
rio Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral,
explica que o eleitor deverá anotar
o número em um papel, mas o mais
fácil mesmo é usar uma colinha
própria que a Justiça Eleitoral con-
feccionou para facilitar a vida do
eleitor. Você pode retirá-la no Fórum
Eleitoral mas também pode recor-

Já sabe em que
ordem vai votar?

tar a colina desta página, que é tem
o mesmo padrão. “A colinha vai
agilizar na hora da votação porque
o eleitor pode esquecer algum nú-
mero”, diz Andréia.

As seções eleitorais serão aber-
tas para a votação a partir das 8h
de domingo e o eleitor terá até as
17h para escolher seus represen-
tantes.   Importante: não esquecer
do título de eleitor, onde constam a
seção e a zona eleitoral. Se você já
sabe onde vai votar, pode apresen-
tar apenas um documento com foto.

O aplicativo e-título, lançado pelo TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), é uma
ferramenta importante para o eleitor se
localizar na hora de votar. Ele contém o
número correto da seção de votação e o
local onde ela está instalada. “O aplicativo
é completo, não vai deixar o eleitor
perdido”, diz a chefe do Cartório Eleitoral
da 143ª Zona Eleitoral, Andréia Schmitt.
Ela explica que o aplicativo, que pode ser
baixado no Play Store, ajudará a localizar o
local correto de votação, já que houve
muitas mudanças que afetaram diretamente
26 mil eleitores na Comarca de Cascavel,
que inclui ainda os municípios de Santa
Tereza do Oeste e Lindoeste. “A [escola]
Maria Fanny, na Região do Lago, não é
mais local de votação, agora é na
Anhanguera [Faculdade]”, exemplifica.
O APP pode ser baixado para smatphone
ou tablet, nas plataformas iOS e Android.
Após baixá-lo, basta que o eleitor insira
seus dados pessoais.

Aplicativo ajuda
eleitor a se localizar
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 Uma aula diferente. Ontem alu-
nos do Cmei Leonardo Chevinski, do
Jardim Brasília II, Território Cidadão
V, estiveram na horta instalada ao
lado da instituição para aprender na
prática como se desenvolvem as
plantas. A horta é uma das 32 já im-
plantadas no Município de Cascavel
pelo programa Agricultura Urbana.

De acordo com o Gestor do Ter-
ritório Cidadão, Algacir Por tes,
esse é um trabalho muito importan-
te porque a comunidade precisa
ser envolvida. “E as crianças estão
aprendendo desde cedo a importân-
cia do meio ambiente e do cultivo
de alimentos saudáveis. Através
delas nós vamos alcançar os adul-
tos. É um trabalho que vai gerar re-
sultados a longo prazo, mas é o
começo de uma mudança”.

A diretora do Centro Municipal
de Educação Infantil, Elaine Marga-
rida Comissio, disse que a ativida-
de faz parte do currículo escolar
que vem sendo desenvolvido com
as crianças desde o início do ano.
“Dentro da escola nós já planta-
mos flores, ervas medicinais, árvo-
res frutíferas e alguns temperos”.

Para desenvolver as atividades
com os alunos, os professores do

Alunos de Cmei
adotam canteiro

Cmei fizeram um amplo trabalho de
coleta de folhas, flores e sementes
e trabalharam em sala de aula as
diferenças e texturas das plantas.
“Agora na prática, nosso alunos
irão aprender como se desenvolvem
as plantas do plantio à colheita”,
completou Elaine.

Para essa atividade, a direção
pedagógica do Cmei desenvolveu um
cronograma de trabalho que prevê a
ida à horta três vezes por semana:
“Tempo necessário para as crianças
acompanharem o desenvolvimento
das plantas e regar o canteiro”.

O surgimento de alguns fungos em
determinadas hortas do Agricultura
Urbana levou a coordenação do
programa a licitar um defensivo
agroecológico. De acordo com Algacir
Portes, gestor do Território Cidadão e
coordenador do programa, para
combater a praga será comprado um
defensivo à base de extrato aquoso de

cinamomo, que não é tóxico. “Ele não
agride o meio ambiente e é registrado
para a agricultura”.
A licitação será aberta dia 16 de
outubro e prevê a aquisição de vários
insumos, sementes e materiais para
cercar as hortas urbanas. O edital
prevê gastos de até R$ 373 mil no
período de um ano.

Algacir explica que, por ser na
modalidade tomada de preço, não
significa que o valor total seja gasto,
mas será utilizado conforme a
necessidade. O programa possui 32
hortas em diferentes partes da
cidade. A produção de verduras e
legumes têm vários destinos, como
Cemsi e escolas e famílias pobres.

Agricultura Urbana terá defensivo agroecológico

CUIDADORES
O Cmei Leonardo Chevinski
tem 86 alunos e 17 deles

com idades que variam de 3
a 4 anos que serão os
“cuidadores” da horta.

A horta está produzindo
mandioca, beterraba,

couve, agrião, feijão, ceboli-
nha, salsinha, alface, entre
outras verduras e legumes.
A Associação de Morado-
res do Jardim Brasília,
liderada por Clemildo

Moreira, é a responsável
pela manutenção do espa-

ço, que antes era um
depósito de lixo e entulho.

OS pequenos têm a missão de regar a horta
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A Cascavel do futuro
terá ônibus elétricos

No próximo dia 17 o Conselho de
Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável de Cascavel vai se reunir
para discutir as vantagens de a ci-
dade adotar ônibus elétrico no sis-
tema de transporte de massa. O
encontro deve contar com autorida-
des municipais, empresas de ôni-
bus, IPC (Instituto de Planejamento
de Cascavel), Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito) e demais interessados na sala
Paraná da Acic (Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel).

Segundo a supervisora do con-
selho, Patrícia Pacheco, esse é o
momento de conhecer e entender
as vantagens desse tipo de ônibus.
“O conselho serve para abrir e
apontar caminhos para a socieda-
de e dentro da área de mobilidade
essa é uma opção necessária”.

Serão avaliadas questões de
impacto nas tarifas, custo-benefí-

cio e meio ambiente.
O tema será apresentado pelo

engenheiro Zeca Nadal, da Supe-
rintendência de Smart Grid e Pro-
jetos Especiais da Copel, e pelo
gerente comercial da empresa Ele-

MODELO de ônibus Dual Bus - elétrico/híbrido é

apontado como melhor opção para Cascavel

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Eletra Bus/Divulgação

Nem aí para o  meio ambiente
Sofás, televisores, caixas de papelão, roupas,

calçados, materiais de higiene e limpeza, bonés,
peças de carro e restos de tijolos e madeiras.
Tudo isso está jogado às margens da Avenida
Piquiri, próximo ao Conjunto Julieta Bueno,

região norte de Cascavel. O local mais parece
um bazar a céu aberto devido à grande

quantidade de produtos.
O mau cheiro é bastante forte. O que preocupa

mais ainda são os focos do mosquito Aedes
aegypti que se formaram entre um copo plástico

e outro depositado de maneira incorreta.
A Secretaria de Meio Ambiente já identificou o

autor, que foi notificado. É ele também quem vai
recolher os resíduos que jogou, além de todos os
outros que lá estão. Por fim, deverá encaminhar
comprovantes da destinação do lixo, desta vez

correta.  Segundo a secretaria, são em média três
denúncias por dia sobre descarte irregular de

resíduos em Cascavel. Denúncias podem ser feitas
na Ouvidoria, pelo 156, ou pelo aplicativo Particity.

A presidente de tração elétrica da Eletra Bus, Iêda Maria Oliveira, diz que
Cascavel é uma cidade boa para essa tecnologia, já que os ônibus elétricos são

uma solução moderna e arrojada. “Temos, por exemplo, o ônibus Dual, que é a
melhor opção para Cascavel. Ele tem duas fontes de energia, bateria e

combustão, chegando à emissão zero de CO2. Além de ele se adaptar facilmente,
podendo virar totalmente elétrico, dependendo das necessidades da cidade”.

tra Bus do ABC Paulista, José An-
tônio do Nascimento. Eletra é con-
solidada no mercado e é única no
segmento, sua tecnologia é 100%
brasileira. Somente as baterias
são importadas.

 Solução moderna e arrojada

AUTOR já foi identificado e notificado pela Secretaria de Meio Ambiente

AÍLTON SANTOS

 Ligue 156 e denuncie!
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VOCÊ QUER RECEBER O

LIGUE
3321-1000

E SAIBA COMO

TODOS OS DIAS?

Retiros espirituais com mensa-
gens de fé, louvor e lazer para ca-
sais, famílias ou jovens são até
comuns, agora, um ministério evan-
gélico de Cascavel decidiu fazer um
retiro para moradores de rua.

O evento acontece neste fim de
semana na Chácara Compagnoni, na
saída para Foz do Iguaçu, e é organi-
zado pelo Mevam (Ministério Vinde
Amados Meus), que há anos traba-
lha com moradores em situação de
rua. E, inclusive, já ajudou várias pes-
soas a deixar as ruas e que hoje têm
emprego e moradia fixa.

De acordo com o pastor Nildo
Alves, a proposta é passar três dias
com os moradores de rua para ob-
servar quantos deles estão interes-

sados em mudar de vida. Quem qui-
ser, sairá de lá para uma pensão e
terá um emprego formal garantido.

O pastor lembra que a Bíblia re-
comenda que é preciso dar prote-
ção às pessoas que se encontram
em situação de miserabilidade e
que orienta a levar justiça social
para as pessoas necessitadas.

O retiro vai reunir 23 moradores de rua, que receberão comida e atividades de

recreação. Regiane Baroni, uma das organizadoras do evento, diz que o foco é

trazer à memória tudo o que dá esperança, trabalhar a identidade perdida e

mostrar para eles que é possível uma nova vida. “Eu tenho certeza de que esse

retiro vai mexer com a estrutura emocional de todos e creio que Deus vai

transformar vidas nesse retiro. Não é apenas um retiro, mas um verdadeiro

encontro que eles vão ter lá”, ressalta. Também está programado o Momento

Beleza, quando homens ganharão corte de cabelo e roupas novas e as mulheres

passarão por sessões de maquiagem, além de cuidados com cabelos e sobrancelhas.

 A ambulância antiga e diferente
do formato esperado para o programa
Consultório de Rua, implantado há dois
anos, tem resistido às adversidades e
segue sua missão com apoio de mais
um veículo. Só neste ano, de janeiro a
setembro, foram feitos 2.559
atendimentos, o que representa uma
média mensal de 284.

Embora os veículos percorram por
todas as regiões de Cascavel, a
Secretaria de Saúde afirma que a
maior concentração de atendimentos
é na área central. “O serviço atende
pessoas em situação de rua, usuários
de drogas e pessoas com
comorbidades psiquiátricas”,
esclarece a secretaria.

Os auxílios ocorrem diante da
necessidade de cada pessoa e até
mesmo vacinas e guias para
tratamentos odontológicos são
disponibilizados. No início houve
resistência com relação às

Retiro vai reunir
moradores de rua

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

abordagens, mas há casos em que o
acompanhamento segue por dias.

A Secretaria de Saúde afirma que não
há previsão para a compra de uma nova
ambulância. “O programa presta
atendimentos em conformidade com o
preconizado pelo Ministério da Saúde e
tem resultados satisfatórios, por isso, esse

formato deverá ser mantido”.  A equipe
é composta por médico, dois psicólogos,
dois técnicos de enfermagem, além do
motorista. A previsão inicial é de que o
interior da ambulância fosse adaptado
ao modelo de um consultório, com
móveis e equipamentos, porém hoje
existe apenas uma maca.

O evento

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton SantosResistente ao tempo

MUNICÍPIO disponibilizou um veículo para auxiliar nas abordagens
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Diretor do campus de Cascavel
da Unioeste (Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná), Alexandre
Weber, nega que o Biotério Central
tenha recebido R$ 150 mil para
manutenção das atividades, confor-
me informou a Seti (Secretaria Es-
tadual de Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior) na quinta-feira (4).

A confusão foi esclarecida on-
tem, mas gerou um novo conflito:
quem recebeu os recursos foi o
campus de Marechal Cândido Ron-
don. Segundo a Seti, a verba foi au-
torizada e liberada após pedido

Verba para Biotério
não era de verdade

especial do reitor Paulo Sérgio Wol-
ff, o Cascá, que apontou uma de-
manda emergencial.

O que os cinco câmpus da Unio-
este receberam em comum foi a
última cota do custeio, repassada
trimestralmente à universidade.
Conforme a Seti, os repasses des-
sa modalidade somam desde janei-
ro R$ 10.544.139, encerrando os
recursos de custeio para o ano. No
entanto, a conta não fecha com os
números de Weber. Segundo ele, R$
9.725.805 foram liberados, mas o
esperado era R$ 12,5 milhões.

SUPLEMENTAÇÃO
Uma suplementação de custeio de
R$ 800 mil, feita pela Seti, já
está na conta da Unioeste. O
valor será dividido entre os
câmpus de Cascavel, Toledo,
Foz do Iguaçu, Marechal Cândido
Rondon e Francisco Beltrão,
permanecendo na Reitoria
35% do total.

O repasse exclusivo ao campus
de Marechal Cândido Rondon causou
mal-estar entre os demais diretores,
que desconheciam o repasse.

Weber diz que as demandas são
solicitadas em conjunto e que o envio
da verba nem sequer foi apontado du-
rante reunião do COU (Conselho Uni-
versitário) realizada na quinta-feira.

A próxima semana começa com
mudanças para os pacientes que
estão referenciados nas UBSs
Cascavel Velho e São Cristóvão, que
entram em reforma a partir de
segunda-feira (8), data em que
também a equipe da UBS Neva, que
vinha atendendo desde maio no
Parque São Paulo, retorna à unidade
de origem, agora em espaço locado
até que a sede própria seja entregue
pela construtora. Todas as mudanças
visam à melhoria da qualidade
estrutural e do atendimento
prestado aos beneficiários.
Devido às reformas, a UBS Cascavel
Velho passa a atender a partir de
segunda-feira (8) nas dependências
da USF Presidente. As melhorias no
prédio demandarão um
investimento de R$ 67.661,75.
Já a UBS São Cristóvão, que receberá
um investimento de R$ 75.686,14,
continuará atendendo no mesmo
local nesta primeira etapa da
reforma, porém, com entrada pela
porta dos fundos. Devido ao espaço
restrito, a unidade não realizará
dispensação de medicamentos e

Atenção! UBSs em reforma
vacinas durante a reforma.
De acordo com o gerente de Atenção
Básica da Secretaria de Saúde, Ali
Haiddar, pacientes referenciados no
São Cristóvão devem realizar vacinas
no serviço mais próximo ou de
preferência; já para a retirada de
medicamentos, a opção é a Farmácia
Básica II (local mais próximo) ou ainda,
com a receita em mãos, nas outras
duas Farmácias Básicas do Município.

O atendimento para os paci-
entes do Bairro Neva e adjacên-
cias volta à normalidade a par-
tir de segunda-feira (8), inclusi-
ve com a realização de vacinas
no prédio localizado na Rua Hi-
eda Baggio Mayer, 930, na es-
quina com a Rua Pio XII. O aten-
dimento é das 7h às 19h.

 Reportagem: Marina Kessler

SECOM
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gente@jhoje.com.br

Felicidades! Concurso de
fotografia

As inscrições para o
concurso de fotografia “Um
clique da nossa história”
foram prorrogadas até o

dia 11 de outubro.
Professores da educação
infantil da rede municipal

de Cascavel podem
participar. A imagem deve
representar a cidade nos

aspectos histórico e
geográfico. Interessados

devem se inscrever
na Secretaria
de Educação.

A bela  Alice Oliveira, clicada por Arivonil Policarpo

Cultura
Toda quinta-feira das 14h às 16h tem Cultura em Ação
no Museu de Arte de Cascavel (MAC). A idade mínima
é 13 anos. Ainda restam 12 vagas. Mais informações

pelo telefone (45) 3902-1370.

Terceira Idade
Dia 31 de outubro tem um encontro bem especial para os
idosos. A “Palestra Educativa - Terceira Idade” vai abordar

os temas Nutrição Cotidiana, Relação Interpessoal e
Benefícios da Atividade Física no Dia a Dia.

O evento será realizado no salão comunitário do Parque
Verde. A inscrição é um quilo de alimento não perecível

 e pode ser feita na hora.

Katiane Viel Farias e Denise Farias recebendo exemplares do
livro “50 anos criando com as mãos”, do artista Dirceu Rosa para

a Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos

DIVULGAÇÃO

VOCÊ QUER RECEBER O

LIGUE
3321-1000
E SAIBA COMO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rosana Samaris Giorno,
Isadora Damaratti, Luciana
Oliveira, Jessica Cardoso,
Grasiela Mossmann, Michel

Dorso Falanin,
Marco Aurélio Pimenta, Luís

Carlos Motta Vegas e
Luís Eduardo Maia.

TODOS OS DIAS?
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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 GLOBO  �   SEGUNDO SOL
ESPELHO DA VIDA

lain pede que Cris reconsidere sua
decisão de deixar o filme. Isabel sonda
Priscila sobre André. Isabel ouve quan-
do Cris confessa a Margot que não está
sabendo lidar com a história de Júlia.
Bola sugere a Alain que Cris pode estar
com ciúmes de Isabel. Américo se apro-
xima de Gentil. Isabel aborda Bola e
sonda sobre o encontro de Cris com
André. Pat descobre que Mauro César
participará do filme de Alain, e Hugo
implica com a menina.

ESPELHO DA VIDA
[Alain pede que Cris reconsidere sua

decisão de deixar o filme. Isabel sonda
Priscila sobre André. Isabel ouve quan-
do Cris confessa a Margot que não está
sabendo lidar com a história de Júlia.
Bola sugere a Alain que Cris pode estar
com ciúmes de Isabel. Américo se apro-
xima de Gentil. Isabel aborda Bola e
sonda sobre o encontro de Cris com
André. Pat descobre que Mauro César
participará do filme de Alain, e Hugo
implica com a menina. Cris se subme-
te a uma série de exames médicos.
Margot repreende Américo por ter per-
manecido em Rosa Branca. Dalton diz
a Cris que acredita que não há nada de
errado em seus exames. André apare-
ce para Cris e pede que a moça não
deixe Rosa Branca. Américo afirma a
Cris que não desistirá de se aproximar
dela. Margot garante a Cris que a aju-
dará a descobrir o mistério de Júlia.

Valentim afirma que não quer mais saber de Rosa. Ícaro comemora
com Manu, que alerta o irmão sobre Rosa. Naná conforta Valentim.

Laureta e Karola confrontam Rosa, que segue chantageando as duas.
Groa vê Quinho com Emily e aumenta suas suspeita contra a menina.
Rosa se muda para o casarão com Ícaro, e Manu não aprova a união

dos dois. Ícaro, Manu e Rosa descobrem sobre o incêndio e se preocu-
pam com Cacau e Nice. Karola procura Valentim na casa de Naná e

Dodô, mas o rapaz pede que a mãe o deixe só. Cacau visita Roberval
na prisão, e os dois prometem apoiar-se um ao outro. Laureta arma
para que Luzia seja presa, mas ela consegue escapar. Beto, Luzia e
Groa concluem que Emily é uma impostora usada por Laureta. Nice
revela para Cacau que o culpado pelo incêndio é Agenor. Valentim

desabafa com Karola sobre Rosa.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca afirma a Marocas que os dois não podem negar o

amor que sentem. Betina exige que Barão jamais atente contra
Samuca. Marocas escreve um bilhete para Samuca pondo fim à
relação dos dois. Agustina não gosta de ver Damásia traba-
lhando para Coronela. Vera Lúcia aceita a proposta de trabalho
de Lalá. Bento resiste às investidas de sedução de Natália.
Dom Sabino comenta com Agustina que terá que contar a ver-
dade sobre o alfinete a Amadeu. Mariacarla avisa a Amadeu
que contratou uma empresa para restaurar os documentos en-
contrados no Albatroz. Carmen avisa a Marino que uma casa de
leilões está interessada nas joias de Cesária. Marocas assiste
à matéria de Pedro Parede na TV, divulgando a nova coleção de
Zelda, e constata que são as suas criações.

Beto procura Laureta

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Você tem mais chance de se sair bem
no serviço se concentrar a atenção
nos bastidores. As amizades estão
em alta, mas as diferenças também
crescem.

To
ur

o

No trabalho, seja flexível para agarrar
uma oportunidade que pode surgir de
repente. A saúde também pode se be-
neficiar se você deixar de lado alguns
hábitos nocivos.

G
êm

os

Você vai esbanjar otimismo e terá co-
ragem de sobra para correr atrás dos
seus sonhos. Mas, no trabalho, é me-
lhor manter os pés no chão e redo-
brar o empenho.

C
ân

ce
r Essa é a hora de fazer ajustes no serviço

e até mesmo procurar um novo empre-
go. Mas é melhor não agir por impulso.
O apoio e a companhia dos familiares vão
te ajudar a encontrar estabilidade.

Le
ão

Bom dia para se aproximar das pes-
soas e cultivar alguns relacionamen-
tos, inclusive com alguém de outra ci-
dade. O trabalho pode trazer surpre-
sas - poderá usá-las a seu favor.

V
ir

ge
m Se busca uma nova vaga ou quer tro-

car de emprego, pode ter sucesso. As
estrelas enviam ótimas energias para
quem já tem compromisso ou namora.
Pode dar um passo mais sério.

Li
br

a

A família pode dar uma força e te ajudar
a conseguir um emprego. Ouça os con-
selhos de alguém mais experiente. Você
conta com a sorte em seus projetos, além
de melhorar suas habilidades sociais.

E
sc

or
pi

ão Agir nos bastidores será a melhor op-
ção - confie em seu sexto sentido. Com
mais ligação ao lar e aos familiares,
procure dar uma mãozinha se alguém
pedir ajuda.

S
ag

it
ár

io Sábado é um bom dia para resolver
assuntos fora do trabalho. Com um ra-
ciocínio rápido e boas ideias, você tem
tudo para se destacar. As finanças re-
cebem um empurrão das estrelas.

C
ap

ric
ór

ni
o As finanças e a vida profissional po-

dem concentrar boa parte da sua ener-
gia hoje. Não deixe escapar a chance
de encher o bolso ou até de comprar
um imóvel, se já vinha se planejando.

A
qu

ár
io Agindo com discrição, pode aumentar

suas chances de juntar dinheiro. Você
estará mais confiante para correr atrás
dos seus sonhos e pode até receber
uma ajuda dos amigos.

 P
ei

xe
s Não confie demais nas pessoas e es-

conda seus interesses. Se tiver sorte
com dinheiro, mantenha isso só para
você. O contato com os amigos alivia o
astral e aumenta sua confiança.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 36

 Mais de 4 toneladas de
drogas foram levadas ontem
para incineração em Cafelân-
dia. São entorpecentes apre-
endidos pela Polícia Civil de
Cascavel nos últimos seis
meses por meio de flagrantes
ou de mandados de busca.

Ao todo, 515 lotes de dro-
gas foram carregados em um
caminhão e levados à cidade
vizinha para queima, com um
esquema de segurança para
garantia do trabalho. Além das
4 toneladas de maconha, ti-
nha ainda 1,5 quilo de cocaí-
na, 6 quilos de crack e 4,5
quilos de haxixe.

“Todos os lotes foram au-
torizados pelo Judiciário para

 BMW A 142 KM/H
Um veículo de luxo da marca
BMW foi flagrado pela PRE

(Polícia Rodoviária Estadual) a
142 quilômetros por hora na
PR-180, que liga Cascavel a

Boa Vista da Aparecida.
O motorista responderá por
infração gravíssima, perderá
sete pontos na CNH (Carteira

Nacional de Habilitação)
e pagará uma multa de

R$ 880,41, além da imediata
suspensão do direito de dirigir,
por estar 50% acima da veloci-
dade permitida para o trecho,
que é de 80 quilômetros por

hora tanto para veículos leves
quanto para veículos pesados.
Durante quatro horas de opera-
ção com radar móvel na rodo-
via, a PRE flagrou mais de 51
veículos transitando acima da
velocidade permitida na pista.

a incineração. É uma medi-
da de segurança para a Polí-
cia Civil, que fica com essas
drogas armazenadas, e para
a população, para que não
haja risco de que essa dro-
ga volte para as ruas”, afir-
mou o delegado-adjunto da
15ª SDP (Subdivisão Polici-
al) de Cascavel, Rodrigo Bap-
tista dos Santos.

O volume de drogas apre-
endidas faz parte de um tra-
balho de repressão da Polícia
Civil, principalmente ao tráfi-
co de drogas.

Mais de 4 ton de
drogas incineradas

DROGA foi carregada na manhã de ontem em Cascavel

 Reportagem: Tatiane Bertolino
    Foto: Polícia Civil

IMAGEM foi captada por radares móveis

 Reportagem: Tatiane Bertolino
    Foto: PRE
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Giro da
Violência

Adolescente desaparecido
A Polícia Civil de Cascavel procura por
um adolescente desaparecido desde o
dia 30 de setembro deste ano em
Cascavel. Wagner de Oliveira teria
fugido da casa da irmã no Jardim
Colmeia, região norte da cidade. Um
boletim de ocorrência foi registrado
pela família. O adolescente saiu da casa
sem dinheiro e sem documentos de
carona com um motociclista que não
foi identificado. Qualquer informação
pode ser repassada para a Polícia Civil
de Cascavel pelo telefone 197, ou para
a Polícia Militar, pelo telefone 190.

Morto em confronto
sob efeito de drogas

DIVULGAÇÃO

 A Polícia Militar investiga - por
meio de inquérito militar - o confron-
to registrado perto da 0h de ontem
na rodoviária de Cascavel, que ter-
minou com uma morte.

Segundo a polícia, André Fer-
reira Fragel, de 35 anos, morador
de Santa Catarina, tinha várias
passagens pela polícia e estava
sob efeito de drogas.

Ele estava em um ônibus que
ia de Santa Terezinha de Itaipu
com destino a Santa Catarina. A
Polícia Militar foi acionada porque
André estava alterado e incomo-
dando os passageiros. A PM rece-
beu três ligações, uma delas do
motorista do ônibus, para ir até a
rodoviária de Cascavel.

Os passageiros viram André
com a arma. Ele se irritou e dispa-
rou uma vez dentro do ônibus. Uma

mulher foi empurrada pelo acusa-
do e teve ferimentos leves.

A Polícia Militar foi até a rodovi-
ária mas quando André viu os poli-
ciais saiu atirando de dentro do
ônibus. Os passageiros saíram de-
sesperados pelo Terminal. Um dos
disparos atingiu uma janela do lo-
cal, que ficou estilhaçada.

Os militares revidaram os tiros,
que atingiram o tórax do homem. O
Corpo de Bombeiros foi acionado,
mas ele morreu na hora.

O revólver calibre 22, que ele
usava, foi apreendido pela polícia.

Neste ano, foram cinco confron-
tos com a Polícia Militar registra-
dos em Cascavel que resultaram
em cinco mortes. No ano passado,
no mesmo período, foram nove ca-
sos registrados.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 O HOMEM caiu morto na calçada

do Terminal Rodoviário de Cascavel

Idosos feridos
Uma batida envolvendo dois carros na
manhã de ontem no Bairro Periolo, em
Cascavel, deixou dois idosos feridos.
Foi no cruzamento da Rua Europa com
a Rua Copacabana. Um Celta e uma
camionete se envolveram na batida.
Uma mulher de 68 anos e um homem
de 66 anos tiveram ferimentos leves e
foram socorridos pelo Corpo de
Bombeiros. Eles recusaram
encaminhamento hospitalar.

Fim de rebelião
Terminou ontem à tarde a rebelião na
PEM (Penitenciária Estadual de Maringá),
que começou na manhã de quinta-feira.
O agente e os dois presos feitos reféns
foram liberados pelos líderes da rebelião,
daí os detentos da penitenciária foram
levados ao pátio de sol para uma revista
na estrutura. Ainda não há previsão de
transferência de detentos.
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 O Cascavel Futsal tem um im-
portante compromisso neste sába-
do, dia no qual recebe o time de
Pato Branco para um duelo no Gi-
násio da Neva, às 19h, pela 12ª e
penúltima rodada da Série Ouro do
Campeonato Paranaense.

O adversário é o atual campeão
estadual e neste ano já venceu a
Taça Brasil de Clubes e a Liga Sul,
além de figurar entre os quatro
melhores nas oitavas de final da
Liga Nacional. Diante do forte ad-
versário, os cascavelenses terão
uma prévia do que terão pela fren-
te no compromisso seguinte na
Neva, contra o Joinville, pela LNF.

O Pato, aliás, é um rival indi-
gesto para a Serpente Tricolor,
que neste ano já foi derrotada
quatro vezes pelo time do Sudo-
este. As equipes abriram a tem-

Cascavel Futsal x Pato:
rival indigesto na Neva

porada com dois amistosos nos
quais os pato-branquenses leva-
ram a melhor em ambos: 3 a 1
em casa e 4 a 0 como visitante.
Depois, o Pato venceu pela Liga
(4 a 2) e pelo primeiro turno da
Série Ouro (2 a 0), ambas em seus
domínios. Assim, o jogo desta
noite será o primeiro valendo os
três pontos no Ginásio da Neva. SÉRIE A

HOJE
19h Cascavel x Pato

SÁBADO (13/10)
20h05 Guarapuava x Matelândia

SEXTA-FEIRA (26/10)
20h30 Marechal x Cascavel
20h30 Palmas x Marreco
20h30 Foz Cataratas x SJ dos Pinhais
20h30 Umuarama x Campo Mourão

12ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Marechal 57 23 18 3 2 41 96 55
2º Pato Branco 52 23 16 4 3 49 87 38
3º Marreco 50 23 16 2 5 46 94 48
4º Cascavel 40 22 13 1 8 62 72 10
5º C. Mourão 39 23 12 3 8 45 68 23
6º Foz Cataratas 37 23 11 4 8 49 69 20
7º Umuarama 37 23 11 4 8 51 52 1
8º Palmas 27 23 8 3 12 66 57 -9
9º Matelândia 26 23 8 2 13 82 62 -20
10º SJ dos Pinhais 25 23 7 4 12 75 57 -18
11º Toledo 19 24 6 1 17 85 49 -36
12º São Lucas 17 24 5 2 17 102 60 -42
13º Guarapuava 7 23 2 1 20 101 31 -70

13ª RODADA (ÚLTIMA)
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Aliás, este será apenas o segun-
do jogo oficial entre Serpente e
Pato em Cascavel desde o retorno
do time do Sudoeste à elite do sa-
lonismo estadual, em 2017. O pri-
meiro foi em julho do ano passado
e os cascavelenses venceram por
3 a 1, pela Série Ouro.

AS EQUIPES
Cascavel e Pato têm desfalques

para o jogo. O técnico Nei

Victor não conta com o ala Ian,

suspenso, nem com o goleiro

Ramón e os jovens Marquinhos

e Changai, lesionados. Já o ala

Adeirton é dúvida. No time

visitante o técnico Sérgio

Lacerda não conta com o ala

Rafinha, por suspensão.

 CLASSIFICAÇÃO
O jogo desta noite tem muita importância para Cascavel e Pato. A Serpente

precisa dos três pontos para confirmar a quarta colocação no campeonato e

assim fazer o jogo de volta das oitavas de final em casa, na próxima fase. Já o

Pato quer a vitória para garantir a vice-liderança, uma vez que se despede hoje

da primeira fase sem chance de alcançar o líder Marechal, mas podendo por ser

ultrapassado pelo terceiro colocado Marreco em caso de derrota.
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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, 06 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Cristiano de Vasconcelos e Ana Carolina Araújo de Oliveira

2- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza

3- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha

4- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan

5- Marcos Antonio Miolo e Jaqueline dos Santos

6- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida

7- Giovani Miranda e Taynah Francyni Tiem

8- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões

9-Fernando Henrique Marques e Viviane Correa Nepomuceno Marques

10- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani Lemes de Oliveira Magalhães

11- Andre Donizete de Oliveira Aparecido e Ana Cristina Ledur

12- Fernando Henrique Luvisa e Regina Tortato Rodrigues

13- Wellington Matheus Teles e Lindalva de Souza

14- Lucas Alexandre Oliveira Guths e Mariane Casola

15- Pedro Arantes Cecilio e Andrieli Aparecida de Almeida

16- Silvio Jose dos Santos e Michele Lazaretti

17- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida

18- Ananias Moreira de Souza e Roselei dos Santos Cordeiro

19-Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva

20- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões

21- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan

Khabib x McGregor
 Após a realização de 28 dos 39

eventos programados este ano, o
UFC terá neste sábado a luta mais
aguardada da temporada, entre o rus-
so Khabib Nurmagomedov e o irlan-
dês Conor McGregor, valendo o cin-
turão dos pesos leves (70,3 kg). Am-
bos de 30 anos de idade, farão a luta
da noite da edição 229 do Ultimate
em Las Vegas (EUA), encerrando o

card principal, marcado para começar
às 23h (de Brasília).

O russo é o atual detentor do
título, e com méritos. Em dez lutas
pela organização, são dez vitórias.
Mas antes de entrar no UFC já acu-
mulava 16 vitórias em 16 lutas. Ou
seja, nunca perdeu em 26 comba-
tes. Do outro lado, irlandês, conhe-
cido por ser falastrão e não ficar só

LADO PESSOAL
Os lutadores trocaram farpas

durante praticamente todo o

ano. O irlandês ofendeu o pai

do russo e chegou a atacar o

ônibus no qual Khabib em busca

de uma “briga de rua”. Khabib

respondeu dizendo que leva

esta luta para o lado pessoal,

que vai fazer McGregor

“pagar” por seus atos.

OUTRAS LUTAS
Os outros duelos do card

principal no UFC 229 são Tony

Ferguson x Anthony Pettis,

Ovince Saint Preux x Dominick

Reyes, Derrick Lewis x Alexander

Volkov e Michelle Waterson x Felice

Herrig. O card preliminar está

marcado para começar às 19h15.

 UFC

no discurso, é a principal estrela
do mundo das lutas na atualidade,
tendo sido o primeiro lutador da
organização a conquistar dois cin-
turões simultâneos por divisões de
peso diferentes. McGregor, aliás,
nunca perdeu o título dos leves,
mas por ter ficado dois anos sem
competir pelo Ultimate, o cinturão
foi parar com o russo.
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SÉRIE A

 ONTEM
19h Sport x Internacional
21h Corinthians x Flamengo
21h30 Vitória x Santos

HOJE
16h Atlético-PR x América-MG
16h Chapecoense x Atlético-MG
18h São Paulo x Palmeiras
21h Grêmio x Bahia

   SEGUNDA-FEIRA
20h Fluminense x Paraná

   TERÇA-FEIRA
21h Botafogo x Vasco

A DEFINIR
Cruzeiro x Ceará

28ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 53 27 15 8 4 41 18 23
2º Internacional 53 27 15 8 4 35 17 18
3º São Paulo 52 27 14 10 3 39 22 17
4º Grêmio 50 27 14 8 5 35 14 21
5º Flamengo 49 27 14 7 6 38 22 16
6º Atlético-MG 45 27 13 6 8 47 33 14
7º Cruzeiro 37 27 9 10 8 22 23 -1
8º Santos 36 27 9 9 9 31 26 5
9º Corinthians 35 27 9 8 10 28 23 5
10º Fluminense 34 27 9 7 11 26 32 -6
11º Atlético-PR 33 27 9 6 12 33 29 4
12º Botafogo 33 27 8 9 10 28 38 -10
13º América-MG 32 27 8 8 11 25 30 -5
14º Bahia 30 27 7 9 11 26 32 -6
15º Ceará 30 27 7 9 11 22 29 -7
16º Vasco 30 27 7 9 11 31 39 -8
17º Vitória 29 27 8 5 14 27 48 -21
18º Chapecoense 28 27 6 10 11 28 41 -13
19º Sport 24 27 6 6 15 23 44 -21
20º Paraná 17 27 3 8 16 12 37 -25

 Apesar de o jogo ser válido pelo
Campeonato Brasileiro, mais pre-
cisamente pela 28ª rodada, o em-
bate entre Grêmio e Bahia neste
sábado, às 21h, em Porto Alegre,
tem status de duelo internacional.

Enquanto o Tricolor gaúcho pas-
sou sem sustos e com uma golea-
da em cima do Atlético Tucumán por
4 a 0 na Arena, avançando a semi-
final da Libertadores, o Tricolor da
Boa Terra sofreu mais diante do Bo-
tafogo, mas superou seu rival nos

Tricolores continentais
BAHIA
 Já do lado visitante a situação não

permite olhares muito “descuidados”

em relação a classificação já que,
com a irregularidade recente da

equipe, a zona de rebaixamento

voltou a se tornar uma realidade

bem próxima da sua 14ª posição.

Do Bahia até o primeiro dentro

do Z4, seu rival Vitória, a diferença é
de apenas um ponto.

pênaltis e carimbou passaporte
para as quartas de final da Copa
Sul-Americana.

Para o jogo de hoje, o Grêmio,
quarto colocado com 50 pontos,
terá a exata noção de onde poderá
chegar em caso de vitória, já que o
líder Palmeiras jogará o clássico
diante do terceiro colocado São
Paulo no Morumbi e o vice-líder, o
arquirrival Internacional, já terá en-
trado em campo contra o Sport (ver
resultado nesta página).

Aberta ontem à noite, a 28ª rodada do Brasileirão, a que marca a contagem
regressiva de dez para o fim do campeonato, terá sequência neste sábado

com quatro jogos. Dentre eles Atlético-PR x América-MG, às 16h, na Arena

da Baixada. O Furacão chega embalado depois de ter confirmado vaga nas

quartas de final da Copa Sul-Americana no meio de semana, ao despachar o

Caracas (VEM) com uma vitória por 2 a 0 (4 a 0 no placar agregado).

O triunfo de quarta-feira marcou a nona vitória seguida do rubro-negro
paranaense em seus domínios, e a 10ª partida de invencibilidade.

Para o jogo desta tarde, o Atlético, que nos últimos cinco jogos marcou dez

gols, terá o setor ofensivo ainda mais reforçado, com a entrada de Raphael

Veiga, que foi poupado do jogo do meio de semana.

Furacão invencível

Clássico paulista de grande rivalidade, São Paulo x Palmeiras tem um atrativo extra para este
sábado, às 18h, no Morumbi: a liderança da competição, em duelo válido pela 28ª rodada. O
Verdão inicia a rodada como ponteiro do campeonato, empatado com o Internacional, que atuou
ontem à noite pela rodada (ver resultado nesta página). Já o Tricolor inicia como terceiro
colocado, após ter deixado a condição de líder no último fim de semana. Como trunfo o São
Paulo conta com força máxima após sete jogos, justamente o período que caiu de produção na
competição. Ter a equipe ideal nesta tarde só foi possível para o técnico Diego Aguirre com a
recuperação de Everton (foto). Felipão também tem força máxima no Palmeiras.

CBF


