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Cascavel perde
representatividade

Cascavel terá menos representantes nos Legislativos estadual e nacional a partir do ano que

vem. De sete cadeiras, ficarão cinco. Na Assembleia, foram reeleitos Marcio Pacheco e Profes-

sor Lemos, e eleito Coronel Lee. E, no Congresso, apenas Hermes “Frangão” foi reeleito.

Ratinho Jr. é eleito governador do Paraná
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AÍLTON SANTOS

ENCARCERADO
Dois acidentes em rodovias ontem à noite deixaram seis pessoas

feridas, inclusive uma criança. Uma das vítimas ficou presa nas

ferragens e foi preciso o uso do desencarcerador para retirá-la.
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Bolsonaro e Haddad
vão para segundo
turno a presidente
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Ex-vereador é preso
acusado de boca de
urna em Cascavel
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Homem acusado
de estuprar a irmã
é preso pela polícia
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Deputado estadual Ratinho
Jr, em seu primeiro

discurso pós ter sido eleito
governador do Paraná.
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Opinião “Acredito
que é um
momento

 de ruptura
política no

Brasil”.

Década de 1950. O motorista da Colonizadora Si-
nop, Vilder Bordin, transportava no jipe da empresa colo-
nos em busca de férteis terras vermelhas para comprar.
Era o único veículo a transitar pelas estradas da região.
Choveu, imenso vendaval e uma árvore caiu sobre a pis-
ta. Consciente, Bordin a contornou lentamente.

Na volta, confiante, acelerou ao se aproximar da
árvore para se exibir perante os ricos clientes e se
jactar de ter bom braço no volante. Irritados, eles se
queixaram a Enio Pipino e Vilder foi proibido de dirigir.

Mas houve uma emergência. Era preciso trans-
portar uma caravana até a Comunidade São Fran-
cisco, pela estrada velha de Juranda. Agora também
havia um caminhão Chevrolet circulando, mas Vilder
não sabia. Achava que ainda era o rei da estrada.
Então com seis passageiros, bateu no Chevrolet e
inutilizou a viatura da Sinop. Fraturas nos homens,
ferro-velho para o jipe.

A Sinop comprou um jipe novo, que precisava ser
guiado até a sede. Como um raio não cai mais de
duas vezes no mesmo lugar, Pipino autorizou Vilder
a levar o carro. O raio caiu: Vilder conseguiu bater
em uma carroça e o jipe novo chegou pela metade
aos olhos pasmos do colonizador. Vilder nunca mais
voltaria a pegar no volante!

Sem a condução firme de Vilder Bordin, o Projeto
Livrai-Nos! não teria conseguido completar a pesqui-
sa sobre a história de Ubiratã e sua região. Sauda-
des desse bravo pioneiro, um catarinense de Joaça-
ba nascido em 8 de outubro de 1931 e que nos dei-
xou em 2016, aos 82 anos.

O PIOR MOTORISTA DO OESTE

Alceu A. Sperança é escritor - alceusperanca@ig.com.br

DIVULGAÇÃO
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Sinduscon na Justiça
O Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil
do Oeste do Paraná) pretende recorrer à Justiça contra

órgãos públicos que descontarem 11% do INSS em notas
fiscais. A entidade possui um mandado de segurança

coletivo que garante a dispensa da retenção aos
associados. Hoje, às 19h, uma assembleia será realizada

para decidir pelo aval para ingressos de processos contra
quem persistir no desconto - a maioria prefeituras da

região. Outro tema a ser debatido será a contrariedade de
licitações para obras públicas na modalidade de pregão

eletrônico. Na opinião do sindicato, esse tipo de
licitação gera insegurança jurídica e contraria certos

aspectos da legislação. Com base nesse pedido, a Cohavel
(Companhia Habitacional de Cascavel) já cancelou uma

licitação para construção de calçadas, nessa modalidade.

Industriais
Membros da Fiep
(Federação das Indústrias
do Estado do Paraná)
estarão reunidos nesta
segunda-feira em Curitiba,
inclusive representantes de
todas as regiões: o
resultado das eleições
estará no centro das
discussões, principalmente
o desempenho de Ratinho
Júnior (PSD), que chegou a
cogitar Edson Campagnolo
como vice. Após muita
expectativa e dossiês
falsos, o empresário foi
descartado e substituído
por Darci Piana.

Fim de campanha
Para os vereadores
Sebastião Madril (PMB),
Gugu Bueno (PR),
Damasceno Júnior (PSDC),

Misael Júnior (PSC) e Olavo
Santos (PHS) é dia de voltar
ao Legislativo cascavelense.
Os cinco parlamentares
estiveram em campanha
pleiteando vagas na
Assembleia Legislativa e, no
caso de Olavo, no Congresso
Nacional. Apesar da
campanha, os votos foram
insuficientes para a eleição.

Pela natureza
Os vereadores Carlinhos
Oliveira (PSC), Jaime
Vasatta (Podemos) e Josué
de Souza (PTC) incluem
emenda ao projeto que
garante desconto aos
moradores que adequarem as
calçadas do imóvel. Terá
direito ao desconto de 20%
quem também incluir no
passeio público uma árvore
- quem não plantar terá
direito a até 10% do IPTU.

DE NOVODE NOVODE NOVODE NOVODE NOVO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Após já ter a mesma proposta rejeitada, o vereador Jorge
Bocasanta (Pros) leva segunda-feira ao plenário da
Câmara o projeto que limita o tempo de espera por
consultas médicas em Cascavel. O texto desta vez

especifica se tratar de regra para unidades básicas de
responsabilidade da prefeitura com tempo de 15 dias

para exames médicos, 30 dias para consulta básica, 15
dias para consultas com especialistas, 15 dias a idosos,

grávidas e pessoas com deficiência e 60 dias para
cirurgias eletivas.

Jorge Lange:
o conselheiro

Antes de partir para
Medellin, na Colômbia,
para participar de missão
técnica, o prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC) parti-
cipa hoje, às 8h30, da
Escola de Governo com
ações da Secretaria de
Assistência Social - onde
será anunciado o Progra-
ma para Aquisição de Ali-
mentos Direto do Agricul-
tor Familiar. O anteproje-
to terá que passar pela
Câmara de Vereadores e
está entre as reivindica-
ções do presidente da
Comissão de Educação,
Paulo Porto (PCdoB).

Após ficar um tempo
afastado para uma candi-
datura que não vingou,
Jorge Lange (PSD) recebe-
rá a chave da cidade. En-
quanto Paranhos estiver
no exterior, até 14 de ou-
tubro, Lange é quem dará
as cartadas. Quem já foi
vice, como Paranhos na
primeira gestão de Edgar
Bueno (PDT), sabe como
é difícil não ter oportuni-
dade de contribuir com as
ações governamentais e

ficar apenas na sombra
do mandatário.

Lange já esteve na ca-
deira do chefe do Executi-
vo no início do ano, quan-
do autorizou obras impor-
tantes: processo urbani-
zação do Lago Azul e or-
dem de serviço da Aveni-
da Tito Muffato. Também
assume a função após
todo escândalo envolven-
do a Ponte do EcoPark Mo-
rumbi - quando ele mes-
mo pediu afastamento do
cargo, com Fernando Dil-
lenburg, que também op-
tou por deixar a Secreta-
ria de Planejamento.

Agora, segundo Lange,
segue em normalidade
durante ausência de Para-
nhos. “Atuo no auxílio às
secretarias e aos projetos,
mostrando as metas do
plano de governo, como
conselheiro e ator coadju-
vante. Não há mudanças
na condução da prefeitura,
apenas continuidade até a
volta de Paranhos”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

   Foto: Aílton Santos
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 Com mais de 3,2 milhões de
votos, Ratinho Júnior (PSD) foi elei-
to ontem governador do Paraná. Em
sua primeira fala como governador
eleito, Ratinho classificou como
uma “ruptura” com a política tradi-
cional o resultado das urnas e dis-
se que o eleitor mandou um recado
para os “profissionais da política”.

“Acredito que é um momento de
ruptura política no Brasil. As urnas
responderam de uma maneira que
talvez poucas pessoas tivessem
uma leitura do cenário que acon-
teceu no dia de hoje [ontem]. Foi
um recado muito forte que o brasi-
leiro deu para a política tradicio-
nal, para os profissionais da polí-
tica, aqueles que fazem política há
muito tempo. Uma mudança de
conceito, na minha avaliação”, ava-
liou Ratinho Jr.

“Começa a partir de hoje um

Ratinho Jr. é eleito governador

 TRANSIÇÃO
“Eu quero agora, passando um pouco esse momento, talvez esta semana
ou não outra, procurar a governadora. Entender da parte dela como ela
quer fazer a transição”.  A governadora Cida Borghetti informou que a
transição de governo começa no dia 3 de dezembro. Ela parabenizou o

governador eleito Ratinho Júnior e desejou sucesso na jornada: “Será uma
transição tranquila e respeitosa. Coloquei o governo e a equipe à

disposição do governador eleito. Entregarei um estado em dia, com
dinheiro em caixa e mais de R$ 2 bilhões no orçamento para a saúde, a

educação e a segurança”, afirmou.

novo momento do Estado, de
união. Uma política moderna, sem
raiva, sem perseguição”, prome-
teu o eleito.

Carlos Roberto Massa Junior nasceu em 19 de abril de 1981 em Jandaia do
Sul (PR). Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, aos 21 anos,

Ratinho já dizia na época que um dia seria governador do Paraná. Foi
deputado federal por três mandatos seguidos. Em 2012, tentou se eleger

prefeito de Curitiba e perdeu para Gustavo Fruet (PDT).
Em 2013 Ratinho conseguiu espaço como secretário de Estado do

Desenvolvimento Urbano na gestão Beto Richa (PSDB). No ano seguinte,
elegeu-se deputado estadual com a maior votação da história, com 300

mil votos, mas logo retornar à pasta do Desenvolvimento Urbano.
Para disputar o cargo de governador, em setembro de 2017 deixou o cargo
de secretário e reassumiu o mandato na Assembleia Legislativa e passou a

construir a candidatura ao governo.

Cida: campanha
humanizada
Em coletiva no início da noite de
ontem, a governadora Cida
Borghetti (PP) agradeceu a toda a
equipe de campanha. “É um
momento difícil pelo que o País
passa e tivemos reconhecimento.
Houve muita abstenção, e os que
foram exerceram sua cidadania.”
Ela disse que havia a expectativa
de estar no segundo turno e que
isso vinha se desenhando ao longo
da campanha. “Saí de 3% e
cheguei a quase 16%. Foi um
momento difícil, quando se
abriram as pesquisas, e 70% da
população não me conhecia. E
fomos crescendo, conversando
com as pessoas, e ainda muitas
pessoas não nos conhece o
suficiente pela lembrança do nome
e do trabalho. Quero agradecer a
confiança, os votos, e dizer que foi
uma campanha maravilhosa. Gosto
do que faço, eu me dediquei muito
à valorização das pessoas, das
crianças, das mulheres, dos idosos...
fiz uma campanha humanizada,
uma campanha propositiva, mas
muito pé no chão.”

Quem é Ratinho Jr
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 Em uma renovação histórica no
Legislativo federal e estadual, Cas-
cavel perdeu representatividade.
De sete parlamentares, fica com
quatro ano que vem.

Na Câmara dos Deputados, Casca-
vel perde duas das três cadeiras que
tinha. Alfredo Kaefer e Evandro Roman
não se reelegeram, e permanece ape-
nas Hermes “Frangão” Parcianello.

Já na Assembleia Legislativa, dois
dos quatro deputados não consegui-
ram se reeleger: André Bueno e Ade-
lino Ribeiro. Já Marcio Pacheco e Pro-
fessor Lemos garantiram a reeleição.
Em contrapartida, o Coronel Lee foi
eleito com mais de 58 mil votos, re-
sultado do “efeito Bolsonaro”.

O Coronel Lee disse que foi uma
grande surpresa o resultado obti-
do, especialmente pela votação tão
expressiva, que o consagrou como
um dos mais bem votados em uma
lista de 54 eleitos. Afirmou que seu
mandato será voltado para um tra-
balho ativo “em prol da população
de bem do Estado do Paraná”.

Deputados federais
eleitos pelo Paraná

Sargento Fahur ........................ PSD
Felipe Francischini ................... PSL
Gleisi Lula ................................. PT
Luizão Goulart .......................... PRB
Sandro Alex .............................. PSD
Leandre ................................... PV
Paulo Martins ........................... PSC
Gustavo Fruet .......................... PDT
Giacobo .................................... PR
Hermes Frangão ...................... MDB
Christiane Yared ....................... PR
Diego Garcia ............................ PODE
Luciano Ducci ........................... PSB
Aliel Machado ........................... PSB
Sérgio Souza ........................... MDB
Ney Leprevost ......................... PSD
Pedro Lupion ........................... DEM
Luisa Canziani .......................... PTB
Boca Aberta .............................. PROS
Ricardo Barros ......................... PP
Zeca Dirceu .............................. PT
Rubens Bueno ......................... PPS
Schiavinato ............................... PP
Filipe Barros ............................. PSL
Luiz Nishimori ........................... PR
Toninho Wandscheer ............... PROS
Vermelho .................................. PSD
Enio Verri .................................. PT
Aroldo Martins .......................... PRB
Aline Sleutjes ............................ PSL

Cascavel perde deputados

 Bolsonaro X Haddad
Com uma margem até apertada, a disputa à Presidência da República ficou para o

segundo turno, em 28 de outubro, quando o Brasil escolhe em definitivo entre Jair

Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).  O candidato do PSL fez 46,5% dos votos

válidos e o petista, 28,7%. Ciro Gomes (PDT), o terceiro, fez apenas 12,5%. Daqui a três

semanas, o eleitor vai decidir para qual lado o País irá: o petismo ou o antipetismo.

Deputados estaduais eleitos
Delegado Francischini ........................ PSL
Alexandre Curi .................................... PSB
Professor Lemos ................................. PT
Requião Filho ...................................... MDB
Tiago Amaral ....................................... PSB
Romanelli ............................................. PSB
Tadeu Veneri ....................................... PT
Guto Silva ............................................ PSD
Evandro Araujo ................................... PSC
Paulo Litro ............................................ PSDB
Delegado Jacovos .............................. PR
Gilberto Ribeiro .................................... PP
Marcio Nunes ..................................... PSD
Coronel Lee ......................................... PSL
Artagão Junior ..................................... PSB
Tião Medeiros ..................................... PTB
Michele Caputo ................................... PSDB
Maria Victoria ...................................... PP
Alexandre Amaro ................................ PRB
Cristina Silvestri .................................. PPS
Cobra Reporter ................................... PSD
Anibelli Neto ........................................ MDB
Tercilio Turini ....................................... PPS
Gilson de Souza .................................. PSC
Luiz Carlos Martins ............................. PP
Traiano ................................................. PSDB
Marcel Micheletto ................................ PR
Estacho ................................................ PV
Homero Marchese .............................. PROS
Jonas Guimarães ................................ PSB
Douglas Fabrício ................................. PPS
Mauro Moraes ..................................... PSD
Boca Aberta Jr .................................... PRTB
Marcio Pacheco .................................. PPL
Francisco Buhrer ................................ PSD
Nelson Justus ..................................... DEM
Goura ................................................... PDT
Delegado Fernando ............................. PSL
Arilson Maroldi Chiorato ...................... PT
Plauto ................................................... DEM
Reichembach ...................................... PSC
Delegado Recalcatti ............................ PSD
Soldado Fruet ...................................... PROS
Mabel Canto ........................................ PSC
Soldado Adriano Jose ......................... PV
Luiz Fernando Guerra ......................... PSL
Dr. Batista ............................................ PMN
Luciana Rafagnin ................................ PT
Nelson Luersen ................................... PDT
Ricardo Arruda .................................... PSL
Galo ..................................................... PODE
Do Carmo ............................................ PSL
Emerson Bacil ..................................... PSL

Subtenente Everton ............................. PSL

No Senado
Uma das surpresas da eleição foi a
eleição ao Senado: Professor
Oriovisto Guimarães (Podemos) e
Flavio Arns (Rede), com 29,17% e
23% dos votos, respectivamente.
O senador Roberto Requião (MDB)
ficou em terceiro e não conseguiu
ser reeleito. Já o ex-governador
Beto Richa (PSDB) amargou um
triste sexto lugar, com apenas
3,7% dos votos. *DADOS COM 99,75% DAS URNAS APURADAS

BRASIL deve se dividir

ainda mais entre Fernando

Haddad e Jair Bolsonaro



29 de setembro de 1988

26 de setembro de 2018

WELINGTON HENRIQUE JORGE
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Escolha pelo sorriso
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Cascavelense, Welington Henri-
que Jorge nasceu no dia 29 de se-
tembro de 1988. Segundo filho do
casal Dorival Jorge e Cleusa Hercu-
lano Jorge, irmão de Charlene e
depois a família aumentou com a
adoção de mais uma criança, que
hoje está com 12 anos.

Desde pequeno Welington estava
decidido a seguir na área pela qual
tinha a maior paixão. E, assim, por
mais de dez anos atuou como cabe-
leireiro e equipou o próprio salão de
beleza no Jardim União, em Cascavel.

Foi lá que ele “fez a cabeça” de
muitas mulheres. “O salão era es-
pecífico para o público feminino e
ele se tornou muito conceituado e
respeitado pelo trabalho”, conta a
irmã Charlene Meurer.

Na mesma cidade onde decidiu seguir uma nova vida,
foi onde aconteceu a despedida. Por conta de um AVC
(Acidente Vascular Cerebral), Welington Henrique Jorge
seguiu na UTI para enfrentar o aneurisma, mas não re-
sistiu e faleceu aos 29 anos no dia 26 de setembro.

Ela fala sobre o talento do irmão
com propriedade, já que muitas
vezes esteve sentada na cadeira
de clientes: “Eu brincava dizendo
para ele tentar nos deixar mais bo-
nitas”, diz Charlene, ao lembrar
das tantas vezes que frequentou
o salão do irmão.

No espaço, ele oferecia de tudo
para que as mulheres se sentissem
como as famosas. Corte, tintura e
demais tratamentos para agradar
a vaidade que elas não dispensam.
“A alegria dele era trabalhar com
as mulheres”, lembra a irmã.

É certo que a experiência é re-
sultado de muito trabalho e, aliás,
isso é o que Welington mais fazia.
“Ele comentava que queria ganhar
bastante dinheiro”, lembra a irmã.

Sonhos
Foi a ambição pelo futuro

profissional que o fez

planejar voos maiores. De

Cascavel onde encerrou os

atendimentos no salão,

seguiu para Joinville, em

Santa Catarina.

Por lá continuou a exercer

a mesma profissão, mas

pretendia seguir um novo

caminho: ele esperava

abrir um restaurante.

No trabalho, em casa, ou

na companhia de amigos,

o que mais o representava

é a alegria. “Ele podia

estar cheio de contas, mas

nunca deixava de sorrir”,

recorda Charlene. E é

assim, com o sorriso no

rosto, que ele será sempre

lembrado pela família.

D espedida

A família optou pelo velório na capela do Jardim
União, em Cascavel, cidade onde ele nasceu e evo-
luiu. O sepultamento foi realizado no Cemitério Jar-
dim da Saudade, no Bairro Guarujá.
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 O convênio entre o Consamu
(Consórcio Intermunicipal Samu Oes-
te) e a Secretaria de Saúde de Casca-
vel para a gestão compartilhada da UPA
Tancredo completou um ano e refletiu
em mudanças que são avaliadas de
forma positiva pelo poder público.

Embora ainda sejam comuns críti-
cas de quem depende das UPAs, a Se-
cretaria de Saúde afirma que alguns
manejos internos permitiram atendi-
mento mais humanizado e qualificado,
proporcionando diminuição no tempo
de espera para avaliação e condução
dos casos de internamento.

“O tempo médio mensal de espera
permanecia em torno de 4 a 6 horas,
chegando a 12 horas em alguns dias.
Hoje, a média de espera de atendimen-

to é de duas horas, chegando a três
horas em dias mais críticos”, afirma.

Entre as melhorias por meio da
gestão compartilhada também é ci-
tada a possibilidade de deslocamento
de servidores conforme demanda de
UPAs. “Até agora tem sido satisfató-
rio e a possibilidade de deslocamento
dos servidores para as outras UPAs
proporcionou  melhora no atendimen-
to”, acrescenta a secretaria.

 Difícil hoje quem não esteja co-
nectado ao celular na maior parte do
dia. Seja para compromissos profissi-
onais, entretenimento ou emergência
o aparelho se tornou indispensável.

Para garantir que a população que
utiliza os serviços de saúde não seja
prejudicada pela falta de bateria nos
celulares, a Prefeitura de Cascavel op-
tou por investir pouco mais de R$ 10
mil na compra de totens de recarga.

“A Secretaria de Saúde informa
que a instalação de totens para re-
carga de celular atende a uma reivin-

dicação dos usuários das Unidades
de Pronto Atendimento, que ne-
cessitam passar longos períodos
dentro das unidades acompanhan-
do seus familiares enfermos”.

Ao todo foram adquiridas seis
unidades: duas para cada UPA da
cidade que deverão ser instalados
até o fim de outubro.

“A iniciativa visa possibilitar mai-
or comodidade, conforto e pratici-
dade aos usuários, dentro do pro-
cesso de humanização da saúde que
norteia a atual gestão”, ressalta a
Secretaria de Saúde.

Atendimento
humanizado

A expectativa da Prefeitura de Cascavel é de que a UPA Tancredo também

passe a funcionar no regime de portas abertas. “No entanto, não está

estabelecido um prazo para início do atendimento adulto de porta aberta

na UPA Tancredo Neves. Apenas atendimento referenciado de

ambulâncias”, ressalta a Secretaria de Saúde.

MÉDIA DIÁRIA
Desde o mês de maio a UPA

Tancredo - antes destinada

exclusivamente para o

atendimento de crianças - passou

a receber adultos socorridos por

ambulâncias do Samu e do Siate.

Já a UPA Veneza que, antes só

atendia adultos, hoje conta com

consultas pediátricas.

A Secretaria de Saúde afirma que

a regularização de ambulância na

unidade da Avenida Tancredo

Neves diminuiu a demanda das

outra duas UPAs.  Dessa forma,

mais consultas puderam ser

disponibilizadas. Na UPA Veneza a

média de atendimentos diários

passou de cerca de 210 para 320 e

na UPA Brasília, de 180

atendimentos ao dia para 220.

Portas abertas

Amparo pela tecnologia

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

POPULAÇÃO contará com totens

para recarga de celular nas UPAs
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Os estragos que trouxeram pre-
ocupações a famílias e transtornos
à equipe da Escola Municipal Atílio
Destro, no Bairro Cascavel Velho,
devem, enfim, ser solucionados.

No mês de março deste ano
parte do muro aos fundos do esta-
belecimento desabou. Pais de alu-
nos cobraram reparos e uma grade
foi instalada provisoriamente.

As famílias temiam pela segu-
rança da escola. A Prefeitura de
Cascavel publicou aviso de lici-
tação para que a obra seja reali-
zada. O certame na modalidade
de registro de preços prevê o va-
lor máximo de R$ 75.632 para a
execução do muro.

As propostas das empresas in-

Construção em vista
teressadas em prestar o serviço
devem ser abertas no próximo dia
15 de outubro e então a prefeitura
seguirá com os trâmites.

Além da reconstrução da parte
que desabou, a empresa contrata-
da deverá garantir reforço no res-
tante do muro para que não ocorra
outro desabamento.

A preocupação de mães que levam aos filhos ao Cmei (Centro Municipal
de Educação Infantil) e à Escola Municipal Atílio Destro é também com o
fluxo intenso de veículos na Rua Portugal, principalmente, nos horários de
pico às 7h e às 17h30. “Temos que ficar muito atentos, pois qualquer
descuido pode causar um atropelamento”, alerta Kariane Bochnia.
A rua onde foram construídas as unidades de ensino é bastante estreita
comparada ao seu prolongamento, que já recebe o nome de Rua José
Linhares. Alguns motoristas correm o risco de serem multados, mas optam
por estacionar nas calçadas para permitir o fluxo do trânsito.

Mais segurança

Atenção você que mora no
 Distrito de Espigão Azul. 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.

 Reportagem: Romulo Grigoli
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Antonio Castellon Vilar,
Glaucia Voiciechovski,

Adriana Bueno, Edeson de
Oliveira, Helena Isernhagen,

Mariana Goica Santos,
Pedro Luís Fernando,

Pâmela Gorto Samóia e
Sandra Gomes Pereira.

É fácil apagar as pegadas;
difícil, porém, é caminhar

sem pisar o chão.

Lao-Tsé

Coro da Melhor Idade
Todas as quartas-feiras tem ensaio do Coro da Melhor

Idade, na escola Sagrada Família, sob regência do maestro
Geferson. Os encontros são sempre às 15h30. Todos podem
participar. As aulas são gratuitas. Mais informações pelo

telefone (45)9 9959-5537.

Lenço Solidário
A campanha Lenço Solidário em alusão ao Outubro Rosa

segue até dia 19 de outubro

oOo

As arrecadações serão entregues às mulheres em
tratamento contra o câncer no Hospital Uopeccan no

dia 22 de outubro.
Os lenços podem ser entregues na Rua Érico Veríssimo,

40, em horário comercial. Mais informações podem ser
obtidas com Emilli Peixoto, pelo (45) 99844-0905.

PSS
A Secretaria de Estado da
Educação publicou três
editais do PSS (Processo

Seletivo Simplificado) com
mais de 15 mil vagas para
professores, professores

pedagogos e tradutores e
intérpretes de Libras
(Língua Brasileira de
Sinais), assistente

administrativo, técnico
agropecuário e florestal e
auxiliar de serviços gerais.

As inscrições podem ser
feitas das 9h do dia 11 de
outubro até as 18h do dia
25 no endereço eletrônico

www.pss.pr.gov.br.

A bela Christiane
Santos, por Arivonil
Policarpo

Cicero e Cassiane, clicados por Rodrigo Dassie
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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  �   ESPELHO DA VIDA
MALHAÇÃO

Jade aceita participar do concurso
proposto por Mateus. Garoto anuncia aos
integrantes da Tales de Mileto que a ban-
da terá dois novos eventos. Mel se entro-
sa com Marli e Paulo comemora. Álvaro
convida Verena para fazer uma trilha.

ESPELHO DA VIDA
Alain pede que Cris reconsidere sua

decisão de deixar o filme. Isabel ouve
quando 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. Pat des-
cobre que Mauro César participará do
filme de Alain.

O TEMPO NÃO PARA
Paulina afirma a Marocas que elas

precisam descobrir como Zelda roubou os
desenhos, e pensa em processar a esti-
lista. Agustina tenta acalmar Dom Sabi-
no sobre o jantar na casa de Amadeu.
Miss Celine demonstra preocupação por
estar com o notebook dado por Barão.
Amadeu se surpreende ao ver Cesária
entregar o alfinete a Dom Sabino a tempo
de salvá-lo do constrangimento perante
os convidados. Cesária devolve o alfinete
ao cocheiro a pedido de Dom Sabino.

JESUS
Barrabás diz não ter feito nada contra

Maria Madalena. Simão Zelote fala sobre

Alain pede que Cris reconsidere sua
decisão de deixar o filme. Isabel ouve
quando Cris confessa a Margot que não
está sabendo lidar com a história de Jú-
lia. Bola sugere a Alain que Cris pode
estar com ciúmes de Isabel. Pat desco-
bre que Mauro César participará do fil-
me de Alain. Cris se submete a exames
médicos. Margot repreende Américo por
ter permanecido em Rosa Branca. An-
dré aparece para Cris e pede que ela não
deixe Rosa Branca. Américo afirma a Cris
que não desistirá de se aproximar dela.
Margot garante a Cris que a ajudará a
descobrir o mistério de Júlia

suas andanças com Jesus. Caleb se apre-
senta a Antipas e fala do milagre feito por
Jesus. Herodíade se irrita. Barrabás não
se entende com Simão Zelote. José de
Arimatéia fica satisfeito com a aproxima-
ção entre Tiago Justo e Deborah.

ASAS DO AMOR
O advogado de Hasmet diz que o

homem quer dar um presente para Ber-
na: a casa de Alper. A mulher não sabia
que a casa de Alper tinha sido vendida
e aceita o presente. Leyla pede para
conversar com Hasmet. A moça diz que
ele fez uma maldade com Gurkan. Has-

met continua dizendo que Gurkan não
tem nada a ver. Ele pede uma explica-
ção para Leyla e ela diz que tem medo
dele. O homem diz que ela o traiu e que
ele não merecia. Burak deixa uma arma
escondida embaixo da cama de Alper.

AS AVENTURAS DE POLIANA
João afirma a Marcelo que sabe o

que é ser julgado injustamente e que já
passou por isso. Débora fala para a dire-
tora Ruth que Marcelo não é um homem
violento e faz ela refletir sobre o caso.
Afonso encontra Luísa e exige uma ex-
plicação pelo que aconteceu na padaria.

Cris se submete a exames médicos
DIVULGAÇÃO

 � SBT

 � RECORD

 � BAND
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

A manhã é favorável para agir na sur-
dina e se livrar de algumas coisas que
andam incomodando. A Lua ingressa
em seu signo e a tarde promete ser
mais agitada.

To
ur

o

Aproveite as energias favoráveis para
encontrar um novo emprego ou se li-
vrar de tarefas que não gosta muito. A
manhã será mais produtiva, depois, é
melhor não confiar demais nos outros.

G
êm

os

Seu rendimento pode crescer: con-
centre-se em suas metas e coloque as
mãos na massa. Alimente seus sonhos
e não abra mão dos que deseja! Se
tem alguém, é hora de fazer planos.

C
ân

ce
r Você pode receber ajuda de um pa-

rente se está em busca de um empre-
go. Quem trabalha em casa ou com
serviço voltado para o lar tem tudo para
se destacar.

Le
ão

Mudanças em casa não estão descar-
tadas. Bom astral para quem pensa
em mudar de residência. Raciocínio
rápido será seu trunfo para dar conta
do serviço.

V
ir

ge
m Se trabalha em equipe, divida as in-

formações com os colegas e ouça o
que eles têm a dizer.Se sonha com a
casa própria, vai ser mais fácil admi-
nistrar seu dinheiro.

Li
br

a O astral é favorável para negociar um
aumento ou fechar um bom negócio.
O dinheiro vai chegar, mas depende
diretamente do seu esforço.

E
sc

or
pi

ão Há chance de conseguir dinheiro ou
recuperar algo de valor que tinha per-
dido. O dia começa tranquilo, mas, à
tarde, será preciso redobrar o esforço
para dar conta das tarefas.

S
ag

it
ár

io Aproveite a manhã para resolver um
assunto delicado com os familiares. O
contato com os amigos também ajuda
a levantar seu ânimo!

C
ap

ric
ór

ni
o Entre em contato com a turma e aprovei-

te para colocar a conversa em dia. Via-
gem rápida conta com boas energias. A
vida profissional está em alta, mas vai se
sair melhor se esconder sua ambição.

A
qu

ár
io

Se anda de olho em uma promoção ou
em emprego que paga melhor, pode
ter boas novas. Organize as finanças
logo cedo e vai aumentar suas chan-
ces de realizar um sonho de consumo.

 P
ei

xe
s Com mais disposição a aprender, pode

se sair bem em curso ou nos estudos.
Aproveite para rever algumas metas e
até mesmo a carreira. À tarde, você es-
tará mais hábil para lidar com dinheiro.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 36

 Das 14 prisões registradas no
Estado, quatro foram em Cascavel.
A última prisão do domingo foi a
do ex-vereador Jeovane José Ma-
chado, conhecido como Ganso
Sem Limite. Ele foi detido pela Po-
lícia Militar pelo crime eleitoral de
boca de urna pois fazia a entrega
de santinhos plastificados e iden-
tificados com a assinatura dele - o
que levanta suspeita de compra de
votos - a eleitores que estavam na
fila de votação do colégio do Jar-
dim Guarujá. Além dos santinhos,
com ele foram encontrados com
cerca de R$ 950 em dinheiro.

Ganso foi levado ao Fórum para
a assinatura do termo circunstan-
ciado e liberado. O ex-vereador e a
esposa dele foram condenados por
compra de votos durante a campa-
nha dele para vereador em 2012.

No início da tarde, dois ho-
mens foram presos fazendo boca
de urna em Cascavel. De acordo
com a PM, um homem entregava
santinhos de um candidato a de-
putado estadual em um dos locais
de votação no Bairro Cataratas. O

Quatro presos
por crime eleitoral

outro caso é de uma mulher de
47 anos detida com mais de 5 mil
santinhos dentro de um colégio
no Bairro Cascavel Velho.

Pela manhã, uma mulher foi
detida pela PM após ser flagrada
usando o celular na cabine de vo-
tação no Colégio Estadual Eleodo-
ro Ébano Pereira, no Centro de
Cascavel. Mesmo alertada pelos
mesários, a mulher levou o apa-
relho e teria tirado uma selfie. Ela
foi levada ao Fórum e assinou ter-
mo circunstanciado.

De acordo com a Polícia Fede-
ral, audiências dos quatro casos
devem acontecer durante esta se-
mana. Já a suspeita de compra de
votos de Ganso sem Limites será
investigada pela PF.

SANTINHOS plastificados e dinheiro foram

apreendidos com ex-vereador

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: PM

 SANTINHOS
POLUEM

Em pelo menos dois colégios
eleitorais de Cascavel o domingo

amanheceu com santinhos
espalhados pela rua na região norte
da cidade. O que é proibido por lei.

No Colégio Estadual Jardim
Consolata e também na Escola

Municipal Professora Dulce
Andrade Siqueira Cunha, no Bairro

Floresta, havia propaganda de
dois candidatos a deputado

estadual espalhados em frente e
até dentro das instituições.

Espalhar material de propaganda
eleitoral é crime e pode gerar

multa de até R$ 8 mil e detenção
de seis meses a um ano.
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Um rapaz de 28 anos
ficou preso às nas fer-
ragens em um acidente
na BR-163 a cinco qui-
lômetros de Santa Ma-
ria, distrito de Santa
Tereza do Oeste.

De acordo com infor-
mações da Polícia Ro-
doviária Federal, o veí-
culo Corolla com pla-
cas de Cascavel teria
colidido contra o barranco à mar-
gem da rodovia.

No veículo, que ficou parcialmen-
te destruído, havia três pessoas e
uma das vítimas ficou encarcerada.

O Samu de Santa Tereza pres-
tou os primeiros atendimentos a
duas vítimas e o Corpo de Bombei-
ros de Cascavel auxiliou no desen-
carceramento da terceira vítima
identificada como Maicon Alex San-

Preso nas ferragens Giro da
Violência

Colisão BR-467
Cinco pessoas - entre elas uma criança
de seis anos - ficaram feridas em um
grave acidente registrado na noite de
ontem em Sede Alvorada, distrito de
Cascavel. A batida envolveu dois
veículos, que depois de colidirem
saíram da pista e bateram contra um
barranco e a mureta de uma casa.
Não há informações de como a colisão
aconteceu. Três equipes do Corpo de
Bombeiros e do Samu prestaram
atendimento às vítimas. Entre as
vítimas estão: Lusiane da Silva
Constantino, de 25 anos, e Maristela da
Silva Constantino, 20 anos. As cinco
vítimas tiveram ferimentos moderados e
foram encaminhadas ao hospital.

Capotamento
Um rapaz de 24 anos ficou ferido após
capotar o carro na Região do Lago em
Cascavel. O acidente foi na noite de
sábado, o condutor perdeu o controle,
bateu contra um poste e capotou.
Geovani Alves França sofreu
ferimentos moderados e foi
encaminhado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Brasília.

Suspeito de estuprar irmã
Um homem de 35 anos foi preso em
flagrante na manhã de ontem no
Bairro Canadá em Cascavel. Ele é
acusado de estuprar a irmã de 30
anos. De acordo com a vítima, o
homem foi até a casa dela, começou a
agredi-la e a estuprou.
A mulher disse ainda que foi
ameaçada com uma faca, mas
conseguiu escapar e trancar o homem
para o lado de dentro da casa. Ela
fugiu pelos fundos da residência e
chamou a polícia militar que deteve o
suspeito em flagrante.
Ele foi encaminhado à Delegacia da
Polícia Militar e a mulher foi levada
ao IML (Instituto Médico-Legal),
onde passou por exames para
confirmação de conjunção carnal.

dro Santos da Costa, que teve feri-
mentos moderados.

A PRF auxiliou na organização do
trânsito no local que tem grande
movimento de caminhões e carre-
tas. Os três feridos foram encami-
nhados ao hospital.

 Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

VÍTIMA ficou presa às ferragens

Um homem ficou ferido após capotar o carro na PR-180, a três quilômetros
da BR-277, na tarde de ontem, em Cascavel. O motorista seguia sentido a
Boa Vista da Aparecida quando saiu da pista e capotou. O veículo chegou a
bater em uma árvore durante o capotamento. O motorista de 41 anos teve
ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital.

 FÁBIO DONEGÁCAPOTAMENTO NA PR-180
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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, 08 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

A seleção brasileira que enfrentará Arábia Saudita e
Argentina em amistosos nos próximos dias começa a se
reunir nesta segunda-feira na Inglaterra, onde iniciará a
preparação para esses jogos, respectivamente nos dias 12 e
16, na Arábia Saudita. A grande incógnita fica por conta
da presença do gremista Everton. Ele deixou o gramado da
Arena, no empate por 2 a 2 com o Bahia, sentindo dores
no músculo posterior da coxa direita e preocupa tanto ao
técnico Renato Gaúcho quanto a Tite. Nesta segunda-feira,
o clube deve divulgar um boletim médico sobre a situação
do camisa 11, definindo seu futuro na seleção. O Grêmio
chegou a pedir a liberação do jogador, já que Everton
perderia o jogo de ida com o River Plate, pela Libertadores.

 GOLEADA
O Paris Saint-Germain confirmou sua

superioridade na França e goleou o Lyon

por 5 a 0, ontem, para confirmar a

liderança no campeonato nacional, com

oito pontos de vantagem para o segundo
colocado, o Lille. Ontem, no Parque dos

Príncipes, Neymar abriu o placar, de

pênalti, e no segundo tempo Kylian

Mbappé deu show e marcou quatro gols

para sacramentar a goleada.

 ESPANHOL
Riyad Mahrez perdeu um pênalti e o

Manchester City as chances de passar à
frente no Campeonato Inglês, com o atual

campeão só empatando em 0 a 0 com o

Liverpool, em um jogo muito disputado em

Anfield, nesse domingo. Com o Chelsea

vencendo o Southampton por 3 a 0, as três

equipes invictas vão para a próxima
rodada somando 20 pontos cada.

 ITALIANO
O Napoli (2º) venceu por 2 a 0 o Sassuolo
(8º), ontem, pela 8ª rodada do
Campeonato Italiano, e não perdeu de
vista a Juventus (1ª), que segue com 100%
de aproveitamento na competição. O
argelino Adam Ounas e o italiano Lorenzo
Insigne foram os autores dos golaços
napolitanos no Estádio San Paolo,
mantendo a equipe na vice-liderança do
Calcio com 18 pontos, seis a menos que a
Juve. Agora terceira colocada, com 16
pontos, a Inter de Milão venceu o Spal por
2 a 1 com dois gols do argentino Mauro
Icardi. Já a Lazio (4ª), derrotou por 1 a 0 a
Fiorentina (7ª) e subiu duas posições. A
Roma subiu mais ainda, saltou da 9ª para
a 6ª posição com a vitória sobre o Empoli.

GRÊMIO
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SÉRIE B

   TERÇA-FEIRA
S. Corrêa 1x0 Figueirense
Criciúma 0x0 Oeste

Goiás 0x0 Londrina
CSA 1x0 Paysandu

 HOJE
19h São Bento x Guarani
20h30 B. de Pelotas x Fortaleza
20h30 Avaí x Boa Esporte
21h Coritiba x Juventude

     SÁBADO
16h30 Atlético-GO x Vila Nova
18h30 Ponte Preta x CRB

30ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 56 30 17 5 8 44 28 16
2º Goiás 50 30 15 5 10 43 37 6
3º CSA 50 30 14 8 8 39 30 9
4º Avaí 48 30 13 9 8 40 26 14
5º Guarani 45 30 12 9 9 37 31 6
6º Atlético-GO 45 30 12 9 9 43 42 1
7º Vila Nova 45 30 11 12 7 29 23 6
8º Coritiba 43 30 11 10 9 32 31 1
9º Londrina 41 30 11 8 11 32 32 0
10º Ponte Preta 40 30 10 10 10 31 26 5
11º Figueirense 40 30 10 10 10 38 37 1
12º Criciúma 40 30 10 10 10 32 34 -2
13º Oeste 40 30 9 13 8 30 31 -1
14º São Bento 39 30 9 12 9 30 30 0
15º B. de Pelotas 34 30 8 10 12 25 30 -5
16º Juventude 32 30 6 14 10 22 30 -8
17º CRB 31 30 7 10 13 21 31 -10
18º Paysandu 31 30 7 10 13 29 40 -11
19º S. Corrêa 29 30 7 8 15 24 36 -12
20º Boa Esporte 26 30 6 8 16 23 39 -16

A briga generalizada iniciada
por Khabib Nurmegomedov na Are-
na T-Mobile, palco do UFC 229, na
madrugada de ontem, em Las Ve-
gas (EUA) ainda dá o que falar. E
ao que tudo indica, o russo pode
ser punido de forma severa caso a
Comissão Atlética de Nevada o
condene por tais atos.

O piloto inglês Lewis Hamilton liderou de ponta a ponta o Grande Prêmio do
Japão de Fórmula 1, na madrugada de ontem, em Suzuka, e ficou muito próximo
do quinto título mundial. O fim de semana, aliás, foi inteiro da Mercedes, pois
Hamilton foi o mais rápido dos treinos livres, no classificatório e ainda viu o
companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, cruzar a linha de chegada logo
atrás dele. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio. Vice-
líder do campeonato, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou na sexta colocação
após colidir com Verstappen. Com esses resultados, Lewis Hamilton poderá garantir
o título já na próxima semana, caso vença em Austin, nos Estados Unidos.

Briga generalizada no UFC
Quem diz isso é Dana White, que

deixou claro que a punição ao atle-
ta ficará a cargo da entidade regu-
lamentadora. “Não é 100% [que o
russo será multado financeiramen-
te e ficará sem o cinturão dos pe-
sos-leves (70 kg)]. A comissão vai
investigar ele. Ele nem precisa se
preocupar comigo, que se preocu-
pe com a comissão. O governador
estava aqui e saiu correndo do gi-
násio. Sim, ele está em apuros”,
disse Dana White.

Já o lutador russo Khabib, que
chegou à sua 27ª vitória em 27

lutas, pediu desculpas e disse
que sentiu ofendido por parte das
provocações de McGregor. Dentre
elas, o irlandês ironizou o pai do
atleta russo, sua religião e até
mesmo o seu país.

“Sou um ser humano e não en-
tendo por que falam sobre eu pular o
octógono. E sobre ele falar da minha
religião, meu país, meu pai. Ele que-
brou um ônibus no Brooklyn e quase
matou pessoas. Acho que a mídia
mudou o MMA. Esse é um esporte
de respeito, não é um esporte de
trash talk”, disse Nurmegomedov.

VOCÊ QUER RECEBER O
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SÉRIE A

 Sport 2x1 Internacional
Corinthians 0x3 Flamengo

Vitória 0x1 Santos
Atlético-PR 4x0 América-MG

Chapecoense 1x0 Atlético-MG
São Paulo 0x2 Palmeiras

Grêmio 2x2 Bahia
HOJE

20h Fluminense x Paraná
AMANHÃ

21h Botafogo x Vasco
QUARTA-FEIRA (24/10)

19h30 Cruzeiro x Ceará

28ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 56 28 16 8 4 43 18 25
2º Internacional 53 28 15 8 5 36 19 17
3º Flamengo 52 28 15 7 6 41 22 19
4º São Paulo 52 28 14 10 4 39 24 15
5º Grêmio 51 28 14 9 5 37 16 21
6º Atlético-MG 45 28 13 6 9 47 34 13
7º Santos 39 28 10 9 9 32 26 6
8º Cruzeiro 37 27 9 10 8 22 23 -1
9º Atlético-PR 36 28 10 6 12 37 29 8
10º Corinthians 35 28 9 8 11 28 26 2
11º Fluminense 34 27 9 7 11 26 32 -6
12º Botafogo 33 27 8 9 10 28 38 -10
13º América-MG 32 28 8 8 12 25 34 -9
14º Bahia 31 28 7 10 11 28 34 -6
15º Chapecoense 31 28 7 10 11 29 41 -12
16º Ceará 30 27 7 9 11 22 29 -7
17º Vasco 30 27 7 9 11 31 39 -8
18º Vitória 29 28 8 5 15 27 49 -22
19º Sport 27 28 7 6 15 25 45 -20
20º Paraná 17 27 3 8 16 12 37 -25

 A Série A do Brasileirão teve um
fim de semana atípico, sem jogos
nesse domingo por conta das elei-
ções. Por isso, a 28ª rodada só terá
fim nos próximos dias. Seis equi-
pes ainda têm compromisso a rea-
lizar, mas nenhuma delas preocu-
pa o Palmeiras, que já comemora
uma rodada perfeita e a liderança
isolada do campeonato.

Verdão e Internacional iniciaram
a rodada empatados em pontos,
mas o Colorado foi derrotado pelo
Sport na sexta-feira e o Palmeiras
venceu o São Paulo no dia seguin-
te em pleno Morumbi, encerrando
um tabu de 16 anos sem vitórias
no local sobre o rival paulista. Ho-
ras depois, ainda no sábado, o Grê-
mio somou apenas um ponto dian-

te do Bahia, em Porto Alegre, e per-
deu a chance de colar no líder – os
baianos abriram 2 a 0 e os gaúchos
empataram no fim do jogo, aos
38min e aos 41min.

Na próxima rodada, o Palmeiras
receberá o Grêmio e o Internacio-
nal receberá o São Paulo, ambas
as par tidas serão domingo, às
16h. Já o Flamengo, terceiro colo-
cado, terá clássico com o Fluminen-
se. Num novo dia “perfeito”, o Ver-
dão poderá abrir quatro pontos de
vantagem na liderança do Brasilei-
rão ou voltar a dividir com o Inter o
topo da classificação.

Verdão comemora rodada
perfeita e já mira a próxima

     BRASILEIRÃO
20h Fluminense x Paraná Clube

JOGAM HOJE


