
 A Defensoria Pública da União ajuizou ação civil pública contra a União, o Esta-
do e o Município para a abertura de no mínimo 84 leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) pelo SUS em Cascavel. A ação atende queixas da falta de
leitos. O secretário de Saúde, Rubens Griep, diz que o pedido é impossível:

PARABÉNS !
O dia 10 de outubro é uma data festiva para guardas municipais de todo o

Brasil, que comemoram sua criação. Em Cascavel, são 42 guardas municipais

- sendo três mulheres - que atuam no patrulhamento de prédios públicos e

diante de situações de flagrante delito.

Ação pede abertura
de 84 leitos de UTI

FIA abre edital para distribuir

mais de meio milhão de reais
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“Não há possibilidade alguma de se criar
84 leitos de UTI em 12 meses”.
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Saúde monitora 63 pacientes
sob risco de meningite
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Ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann,
criticou o debate entre os

presidenciáveis nas eleições
deste ano por não abordarem

a crise no sistema
penitenciário brasileiro, que,

segundo ele, é o “principal
problema relacionado à

segurança pública”.

“No debate presidenciável

apenas digo o seguinte,

que é fundamental isso

[sistema penitenciário] e

eu não tenho visto em

grande medida. Isso

porque o sistema

penitenciário não dá voto”.
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Ao leitor
O VOTO ÚTIL

Há alguns anos, entidades de classe de Casca-
vel tomaram frente na campanha voto útil justamen-
te devido à dificuldade que a cidade tinha de eleger
seus próprios representantes no Legislativo esta-
dual e nacional. Deu resultado.

A Capital Oeste chegou a ter três deputados fede-
rais e cinco deputados estaduais. Não tem como al-
guém negar a influência política que a cidade passou
a ter tanto no Estado quanto no cenário nacional.

Neste ano as entidades se fecharam, ouviram
para si alguns candidatos, mas esqueceram da sua
relevância na opinião pública.

O resultado veio nas urnas. Muito mais que a ava-
lanche da renovação provocada por todo o País, a
eleição deste ano trouxe grandes prejuízos para
Cascavel. Perdemos representatividade, e ela fará
falta nos próximos quatro anos.

Em vez de escolher entre as dezenas de opções
locais, os eleitores se deixaram seduzir pelas redes
sociais e votaram em candidatos que talvez nem sai-
bam onde fica Cascavel. Votaram em candidatos que
nunca viram antes.

A democracia nos garante o direito ao voto secreto e
livre. Todos podem escolher em quem votar, escolher
em nem votar, escolher em anular o voto. Só que como
toda liberdade, o preço a se pagar é a responsabilida-
de. São as consequências das nossas escolhas.

Fica uma dura lição. Toda sociedade só é forte
quando unida. As desavenças devem ficar do lado
de dentro da porta, pois quando o ego fala mais alto
todos pagam a conta.

O que nos resta agora é esperar que esses bem
votados olhem o mapa e descubram onde é Cascavel
e façam um bom mandato, pelo bem de todos nós.

 AGÊNCIA BRASIL
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Nota zero às entidades
O presidente da Câmara de Vereadores, Gugu Bueno (PR),
criticou a falta de participação das entidades sociais em

defender os candidatos de Cascavel nestas eleições. “Essas
entidades que tanto cobram dos políticos, vereadores e
deputados, não ajudaram em nada, em nada! Tem que ter
responsabilidade com o processo eleitoral. É uma crítica
que faço à sociedade organizada. Perdemos muita força
política. Isso é preocupante para os próximos anos em

Cascavel. Os municípios não conseguem se manter
sozinhos. Se não tivermos deputados federais e estaduais,

os recursos não retornam!”

Sem representatividade
O vereador Alécio Espínola
(PSC) usou a tribuna para
analisar os votos
depositados em
candidatos de outras
regiões distantes de
Cascavel. “Mais de 10 mil
votos em um candidato
que nem apareceu aqui -
não tem compromisso com
a nossa cidade. É tempo
para refletirmos com as
entidades. É inaceitável
essa cultura de votar em
quem não tem
compromisso com nossa
terra. Precisamos rever
para não perdermos
representatividade”.

Voto útil?
Os parlamentares
engrossaram as discussões
sobre as votações.
Carlinhos Oliveira (PSC)
lembrou a campanha voto

útil - feita por entidades
locais em eleições
anteriores. “Esse é um puxão
de orelha à entidade que fez
campanha e agora lavou as
mãos. É vergonhoso não
termos representantes
federais em Brasília”.

Greve no HU
Pelo menos 50 servidores
terceirizados que atuam na
limpeza do Hospital
Universitário estão em
estado de greve e prometem
paralisar as atividades a
partir de sexta-feira por
atrasos no pagamento dos
salários. Sem se preocupar
com o bem-estar dos
trabalhadores, o HU se
limitou a declarar que paga
regularmente as empresas
terceirizadas. Como os
serviços ainda não foram
interrompidos, a direção
declara que “não há por que
notificar a empresa”.

REPÚDIOREPÚDIOREPÚDIOREPÚDIOREPÚDIO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Engana-se quem pensa que já tem câmera demais pela
cidade: além dos radares e do monitoramento urbano, a
novidade agora é câmera em áreas de proteção ambiental.

 São 30 equipamentos adquiridos no valor de R$ 51 mil
para vigiar animais na fauna silvestre em parques.

O vereador Paulo Porto (PCdoB) usou a palavra na
tribuna para criticar o pedido do Executivo de extinção
de cargos de zeladoria, auxiliar de manutenção e serviços
gerais - nessas funções existem hoje 948 servidores. A
justificativa é a necessidade de terceirização para
economia e eficácia dos serviços. “Peço ao líder de
Governo, Alécio Espínola, que retire, arquive e suspenda
esse projeto em defesa do funcionalismo público”.

Bacharel em Direito,
Cezar Lima - conhecido
pelo Big Brother Brasil -
teve 106 votos nas urnas
cascavelenses. A celebri-
dade natural de Goioerê
foi o segundo mais votado
pelo Partido Verde no Pa-
raná, com mais de 31 mil
votos, ficando como su-
plente à Câmara Federal.

O caso mostra como
agiu o eleitor de Cascavel:
preferiu candidatos de fora
- muitos até sem afinida-
de com a política. Na es-
colha dos postulantes ao
Congresso Nacional, dos
157 mil votos válidos com-
putados em Cascavel,
60% foram para candida-
tos de outros domicílios
eleitorais - sobraram me-
nos de 60 mil votos a can-
didatos cascavelenses.
Para se ter uma ideia, o
terceiro mais votado na
cidade é o Sargento Fahur,
de Maringá, que obteve 10
mil votos de Cascavel dos
314 mil votos no Estado.

Na onda militar e na
esteira de Jair Bolsonaro
(PSL), Felipe Francischini,
27 anos, domiciliado em
Curitiba, teve 6.034 votos
de cascavelenses. Ele é fi-
lho do ex-secretário de Se-
gurança Fernando Francis-
chini, aquele mesmo do
confronto de 21 de abril
com professores. Inclusive,
Francischini “pai” foi elei-
to deputado estadual com
5.899 votos de Cascavel.

A deputado federal, os
dez mais votados na cida-
de com domicílio eleitoral
em Cascavel foram: Fran-
gão (13.863), Evandro
Roman (11.441) Marcos

Candidatos
forasteiros

Vinicius (9.883), Dani
Braz (4.934), Carlos Mo-
raes (4.132), Olavo San-
tos (3.252), Alfredo Kae-
fer (2.125), Pedro Marten-
dal (1.849), Tanajura
(2.328) e Cirineu Vacari
(1.250). Desses, apenas
Frangão se elegeu.

Para deputado estadu-
al, 27% (43 mil) dos 158
mil votos válidos foram
para políticos de outras
regiões, decisivos para
reduzir a representativida-
de de Cascavel na Assem-
bleia Legislativa. O profes-
sor de Altônia Evandro Ara-
újo (PSC) obteve 1.199
votos de cascavelenses.
Da mesma sigla, Gilson
de Souza conseguiu
1.085 votos em Cascavel.
Ambos foram eleitos.

Entre os mais vota-
dos na cidade está
também Luci Boaretto
(PRTB), 1.078 votos de
Cascavel - ela é audi-
to ra  da Cope l .  A té
Erasto Taxista, de Cu-
ritiba, candidato pelo
Pros a deputado esta-
dual, conquistou 79
eleitores em Cascavel.

Os dez mais votados
com domicílio eleitoral em
Cascavel foram: Pacheco
(24.044), Coronel Lee
(20.089), Adelino Ribeiro
(16.101), Policial Madril
(14.312), Gugu Bueno
(12.594), Professor Le-
mos (9.554), André Bue-
no (7.601), Misael Júnior
(4.170), Geninho (3.712)
e Tikin (829). Desses, ele-
geram-se Pacheco, Coro-
nel Lee e Lemos.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 A DPU (Defensoria Pública da
União) em Cascavel ajuizou ação ci-
vil pública contra a União, o Estado
do Paraná e o Município de Casca-
vel para a abertura e manutenção
de no mínimo 84 leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) pelo SUS
(Sistema Único de Saúde) no Muni-
cípio. A ação atende a demandas
relacionadas à efetivação do direito
à saúde que chegarem ao conheci-
mento da Defensoria. “A situação do
atendimento às demandas de saú-
de no Paraná, em especial em Cas-
cavel, vem enfrentando diversas cri-
ses e desafios nos últimos anos. As

Defensoria quer
criação de 84
leitos de UTI

dificuldades na gestão dos serviços
públicos de saúde são notórias e fa-
zem com que demandas que deve-
riam chegar aos cidadãos sem em-
baraços sejam constantemente ju-
dicializadas. A necessidade de
uma decisão judicial para fruição
do direito a medicamentos ou de
vagas e leitos de hospitais certa-
mente representa ameaça a todos
os pacientes, que arcam com o
ônus do tempo até obtenção de
sua pretensão”, afirma a defenso-
ra regional de direitos humanos
em Santa Catarina e no Paraná,
Carolina Balbinott Bunhak.

O prazo para a criação dos lei-
tos é de 12 meses, com garantia
da abertura de no mínimo 21 lei-
tos a cada trimestre. Caso o prazo
não seja cumprido, a multa por dia
de atraso é de R$ 1 mil, além da
adoção de providências administra-
tivas para reorganizar o sistema de
atendimento à saúde na região de
Cascavel com o estabelecimento de
fluxos locais de atendimento nas
Unidades de Pronto-Atendimento.

 Responsabilidades
O secretário Rubens Griep explica

ainda que a competência da criação
dos leitos seria do Estado. “O

modelo de gestão é uma parceria
da União, do Estado e do Município.
O governo federal é quem repassa o

valor para a manutenção das AIHs
[Autorização de Internação

Hospitalar], mas quem faz o repasse
é o Estado, então a União pode

aumentar o número de AIHs, mas
isso não aumenta o número de

leitos, por isso a responsabilidade
recai sobre o Estado”.

Rubens afirma ainda que é preciso
investir em leitos básicos para que

os pacientes não cheguem a
precisar de UTI, mas afirma que a

iniciativa da ação é importante:
“De qualquer forma, levanta a

discussão e pode fazer com que
algo seja melhorado no sistema,

mesmo que o que é pedido não seja
de fato cumprido”.

A Defensoria manifestou também interesse na realização de audiência de
conciliação, com vistas à celebração de compromisso de ajuste de conduta,

e pediu que seja determinado aos réus a apresentação, por ocasião de
audiência de conciliação ou dentro de prazo de 30 dias, um cronograma
contendo a especificação de fases e propostas para a criação dos leitos.
A DPU (Defensoria Pública da União) é uma instituição permanente e

autônoma, funcional e financeiramente, criada para resguardar o direito
das pessoas hipossuficientes no âmbito das Justiças Federal, Militar e

Eleitoral. Atua também perante grupos socialmente vulneráveis, como
pessoas em situação de rua, índios, quilombolas e catadores de recicláveis.

IMPOSSÍVEL
Para o secretário de Saúde de

Cascavel, Rubens Griep, o
cumprimento do pedido é

impossível: “Não há possibilidade
alguma de se criar 84 leitos de UTI
em 12 meses. Não há recurso para

isso, nem previsão, sem contar
que não é só parte estrutural, que

já é extremamente complexa e
cara, mas também a manutenção

desses leitos. A média de custo
diário de um leito de UTI é de R$

1.500 só de tecnologia e
profissionais, sem contar

medicamentos e procedimentos,
então não seria viável também

nesse sentido”.
Questionado sobre a possibilidade

da contratação de leitos
particulares de hospitais privados,

Rubens também descartou a
possibilidade: “Se somarmos todos

os leitos de UTI dos hospitais
particulares de Cascavel não
chegamos à metade desse

número”, revela.

Prazos e propostas

DEFENSORIA estipula prazos para abertura

dos leitos

 ARQUIVO
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 Para dar aquele tempinho
extra para os pais e padrinhos
comprarem o presente do Dia
das Crianças, as lojas de Cas-
cavel poderão abrir até às 20h
hoje e amanhã. Segundo o Sin-
dilojas, isso deve ajudar a aque-
cer as vendas. “Fica a critério
de cada lojista abrir ou não. Es-
tamos em um momento difícil
da economia, esperamos au-
mentar as vendas”, disse o pre-
sidente Leopoldo Furlan.

Gerente de uma loja de utili-
dades, Keila David diz que vão
atender até mais tarde e já é pos-
sível perceber bons resultados.
“Estou muito, muito feliz! Já são

15% a mais de vendas este ano com-
parado ao ano passado. Estamos ven-
dendo muito bem! Essa abertura até
às 20h só vai nos ajudar mais”.

Para Leopoldo, qualquer cresci-
mento é bem-vindo: “Vamos torcer
para o mercado reagir. Já começamos
a caminhada para as festas de fim
de ano. Esperamos algum crescimen-
to para fortalecer nosso comércio”.

Já na sexta-feira, feriado de Nos-
sa Senhora Aparecida, as lojas de-
vem ficar fechadas, assim como a
maior parte das empresas e dos
órgãos públicos.

Meio milhão a entidades
 Chamamento público aberto

pela Secretaria de Assistência So-
cial de Cascavel prevê a liberação
de até R$ 542 mil de recursos do
FIA (Fundo da Infância e Adolescên-
cia) de 2017 para entidades não go-
vernamentais que atuam na promo-
ção, na garantia e na defesa dos di-
reitos da criança e do adolescente.

Essa decisão foi aprovada na
última reunião do CMDCA (Conse-
lho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente), que tem
participação no processo de parti-
lha. “O CMDCA tem sempre atuali-
zado o valor em conta do recurso
do FIA, aprecia, delibera, no entan-
to, não executa o chamamento”, ex-
plica a presidente do Conselho,
Marília Coutinho, ao lembrar que

isso cabe ao poder público.
O FIA Municipal tem em conta

R$ 1,2 milhão. O montante de re-
cursos provém sobretudo da desti-
nação de parte do Imposto de Ren-
da de pessoas físicas e jurídicas.
O repasse ocorre somente por meio
de chamamento público e aprova-
ção de projetos das entidades.

Alguns certames, no entanto,
são desertos e ainda há impasse
quanto aos repasses. “O Conselho
orienta que as entidades sempre
verifiquem os projetos dialogando
entre elas para solicitarem itens
possíveis”, explica Marilia.

Pelo chamamento público em
andamento, oito entidades estão
aptas à partilha: Apae (Associação
de Pais e Amigos de Excepcionais),
Apofilab, Cemic (Centro de Estudos
do Menor e Integração na Comuni-
dade), Guarda Mirim, FAG, Gerar,
Ciee e Recanto da Criança.

 DIVISÕES
Para programas/regime de orientação e apoio sociofamiliar são destinados

financiamentos de dois projetos no valor máximo de R$ 80 mil. Também
serão financiados cinco projetos a programas/regime apoio socioeducativo

em meio aberto de até R$ 60 mil e R$ 82 mil para atendimento às famílias de
origem e extensas com vistas à reintegração familiar.

 Reportagem: Romulo Grigoli
    Foto: Aílton Santos

APAE é uma das entidades que estão aptas a

receber recursos

 Lojas abertas até mais tarde

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Aílton Santos  LOJAS já comemoram aumento nas vendas
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 A falta de respeito com o meio
ambiente é latente no Bairro Cas-
cavel Velho, em Cascavel. A popu-
lação lamenta: “Há muito lixo jo-
gado nas esquinas e no meio do
matagal”, diz a dona de casa Ka-
riane Bochnia.

O que é denunciado pelos mo-
radores já foi comprovado pela
equipe do Hoje News, que flagrou
neste ano uma picape descartan-
do entulhos nos fundos da Esco-
la Municipal Atílio Destro. Na épo-
ca, a Secretaria de Meio Ambien-
te se comprometeu a vistoriar a
área e alertou que a pessoa fla-
grada ao fazer descartes irregula-
res pode ser multada.

Só que o aviso parece não inti-
midar, porque no mesmo local ain-
da tem lixo jogado. Em algumas si-
tuações, o desrespeito está logo
à frente das casas. “Nós temos
pessoas que trabalham para reco-
lher o lixo e fazer a coleta seletiva,
por isso a população precisa ter
mais consciência”, afirma Marile-
ne Ferreira do Carmo.

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.

Maus exemplos

Bueiros entupidos
Os maus hábitos dos moradores

causam transtornos para eles

mesmos. Exemplo são os bueiros

entupidos, seja por lixo ou terra e

folhas. “Há ainda bueiros

quebrados que precisam urgente

de reparos”, acrescenta Kariane,

ao dizer que isso ocorre na frente

da casa dela, na Rua França.

A Secretaria de Obras recebe as

demandas feitas ao telefone 156

e as atende de acordo com

cronograma.Marilene do Carmo diz que o Bairro Cascavel Velho é um bom lugar
para morar, mas pede que o Município dê atenção maior à saúde.

“Precisamos acordar de madrugada para conseguir consultar e quando
somos atendidos faltam médicos clínicos gerais e pediatras”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

 FALTA de respeito com o meio ambiente

é evidente por onde se passa

Falta de médicos

 De acordo com a Secretaria de
Educação de Cascavel, uma pro-
fessora da Escola Municipal Her-
cules Busquirolli contraiu menin-
gite meningocócica (bacteriana) e
está internada em estado consi-
derado grave no Hospital Univer-
sitário de Cascavel.

A Secretaria de Saúde infor-
mou que, seguindo o protocolo

para casos de meningite, tão logo
a Vigilância Epidemiológica foi noti-
ficada foram adotados todos os pro-
cedimentos preventivos de blo-
queio (medicamentoso), que tem o
objetivo de interromper a cadeia de
transmissão e garantir a proteção
de todas as pessoas que tiveram
contato com a paciente.

São 63 pacientes entre alunos,

colegas de trabalho, familiares e
servidores da UPA Brasília que ti-
veram contato com a professora
que estão em tratamento preven-
tivo preconizado do Ministério da
Saúde, procedimentos que foram
iniciados ainda na manhã dessa
terça-feira (9). As atividades na es-
cola seguem normalmente nesta
quarta-feira.

Caso grave
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HU capta rins de
bebê de 3 meses

O HU (Hospital Universitário) de
Cascavel realizou ontem (9) a capta-
ção dos rins de um bebê de três
meses que teve morte encefálica na
madrugada de ontem. A Comissão
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos
e Tecidos para Transplante (CIHDOTT)
do hospital acompanhou o processo
de doação desde o diagnóstico de
morte encefálica até a captação dos
órgãos. Os órgãos foram doados para
uma menina de Porto Alegre.

O procedimento de retirada dos
dois rins do bebê durou uma hora
e 40 minutos realizado pelo médi-
co Leandro Barros, que é cirurgião
de fígado e pâncreas e especialis-
ta em transplante abdominal.

Leandro explicou que a cirurgia foi
delicada, pois o bebê é muito novo -
o mais jovem na carreira - e exigiu
cautela para que não houvessem le-
sões que pudessem prejudicar no
transplante para o outro paciente.

A mãe Cíntia da Silva disse que
se questionou por que não salvar
outra vida e decidiu pela doação
dos órgãos do bebê: “A gente pen-
sa no sofrimento de outra mãe,
assim como eu sofri pelo meu fi-
lho. Como eu não tive a oportuni-
dade de salvar meu bebê, outra
mãe pode ter, né?”

Cintia disse que seu filho havia
sido encaminhado ao HU há cinco
dias com desidratação grave, epi-
lepsia e, após quadros de paradas
cardíacas, teve o diagnóstico de
morte encefálica. A família reside
em Catanduvas.

REFERÊNCIA
O HU é referência nacional na

doação de órgãos e neste ano já

fez 47 captações de órgãos,

correspondendo a 70% das

doações realizadas no Paraná, e o

pequenino de ontem foi o doador

mais jovem da história do hospital.



LOCAL08
HOJE NEWS, 10 DE OUTUBRO DE 2018

 Hoje, apesar do avanço da pavi-
mentação das ruas da cidade de
Cascavel, uma pequena parcela ain-
da não recebeu a infraestrutura. E
a situação não é fácil quando a chu-
va resolve não dar trégua.

São famílias que não conseguem
sair da própria casa porque o barro
tomou conta de tudo. Situação que
atinge dezenas de pessoas que vi-
vem no Bairro 14 de Novembro.

Há 20 anos essa é a rotina da
família de Antonia da Rocha. Quan-
do chegou ao bairro, em 1998,
acreditava que em breve a infra-
estrutura também chegaria. No
entanto, duas décadas depois a
situação é a mesma. Em decorrên-
cia das chuvas dos últimos dias
e de uma galeria pluvial improvi-
sada há dois meses pela Prefei-
tura de Cascavel, a lama já bate à
porta da residência de Antonia.
Ela comenta que, se não parar de
chover até o fim da semana, nin-
guém mais sairá de casa.

O carro já está estacionado de
maneira estratégica para evitar que
fique atolado em meio ao barro. “A
gente já se acostumou com isso e
mesmo reclamando nada é feito”,
diz a moradora.

A filha adolescente também so-
fre. Para ir à escola, a estudante
faz um trecho a pé até chegar ao
ponto de ônibus. O trajeto, de cer-

Quando a chuva vem...

ca de 400 metros, é feito com sa-
colas de plásticos envoltas nos
calçados. “Por enquanto ela ainda
consegue ir à aula. Mas se conti-
nuar chovendo assim a gente nem
sai daqui”, lamenta a mãe.

Antonia já perdeu a esperança de
que o asfalto chegue às famílias do
14 de Novembro e está disposta a
vender a casa onde mora: “O que res-
ta é mudar de endereço”.

 Quem vive à mercê da sorte é a dona de casa Nair Marques da Silva, que há 30 anos mora na Rua Vitorio Araújo, no

Bairro 14 de Novembro. Ocorre que ao lado de sua residência há uma situação de risco iminente de desabamento.

Ela conta que já não se assusta mais quando o tempo fecha e a chuva vem, porém, não descarta a possibilidade de os

muros de sua casa não suportarem a força da natureza: “Estou aqui há bastante tempo e sempre foi assim. A água

desce, chega à rua, o barro vem junto, mas graças a Deus nunca aconteceu nada comigo”.

O problema se agrava com o descaso da própria população. Isso porque a enxurrada traz junto lixo descartado de forma

irregular. Bem perto da residência de Nair há sofás, restos de materiais de construção e muita sujeira. “Quando chove, tudo

isso vem cada vez mais perto de casa”.   O problema mais grave atinge o filho de Nair. Ele é cadeirante e é impossível passar

pela rua com barro. A cadeira afunda na lama e as rodas travam. Para sair de casa, ele vai se arrastando até a garagem,

coloca a cadeira dentro do carro, e sai dirigindo. “De outra forma é impossível”, ressalta a mãe.

SEM RESPOSTAS
A Prefeitura de Cascavel foi

procurada para informar se há

projeto para asfaltar essa área

do Bairro 14 de Novembro, mas

não houve retorno.

 Risco de desabamento

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto:  Aílton Santos

MORADORES do Bairro 14 de Novembro

correm o risco de ficarem ilhados



Dia Criança I
Em comemoração ao mês da

criança, o Tribunal de
Cascavel promove uma
atividade para que os

pequenos conheçam mais
sobre o trabalho realizado

na Justiça de Trabalho
de Cascavel.

O evento será dia 15, a
partir das 14h. As crianças

poderão participar de
simulação na 3a Vara do
Trabalho de Cascavel.
Mais informações pelo

telefone (45) 3321-4310.

Dia da Criança II
O Projeto Vida Renovada
promove neste sábado, às
15h, uma tarde recheda de

muita diversão, com
distribuição de brinquedos,
lanche, aplicação de fluor,

teste de glicemia,
orientação nutricional e

atendimentos aos pais com
profissionais da saúde.
É só chegar no Colégio

XIV de Novembro.
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Texto
Hoje e amanhã tem a Oficina de Investigação sobre
Interpretação de Textos, com Edson França Bueno.

O evento faz parte do 32o Festival
de Teatro de Cascavel.

 Será  das 14h às 17h, no Teatro Municipal.

Jovens
O Grupo de Jovens Emaús

promove reuniões todos os
domigos. Cada encontro

tem dinâmicas e temas
diferentes. Os encontros
são no salão da Paróquia

Imaculado Coração de
Maria, Bairro Periollo em

Cascavel às 19h30.
Mais informações pelo

telefone 9 9103-3971,
com Claudio Garcia.

 Pelas lentes de Vera e Grasi,  BRENDA MATESCO MATTOS

Livre e leve, Alice Oliveira, por Arivonil Policarpo

Miguel das Neves, Ana
Maria Dias, Gina Prati,
Regina Bittencout e
Ana Maria Pomarico.

A vida só pode ser
compreendida olhando-se para
trás; mas só pode ser vivida
olhando-se para a frente.” 

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

 � REDE GLOBO

RECORD  �   JESUS

MALHAÇÃO
Michael tem uma ideia para fazer

Jade se dar conta de sua injustiça com
as pessoas. Álvaro conversa com Vere-
na sobre seu temperamento. Jade con-
vida os Tales de Mileto para tocarem
em seu clipe, caso vença o concurso.
Jade se surpreende ao ver fotos suas
com Érico divulgadas em sua rede so-
cial. Jade vence o concurso e desco-
bre que sua suposta relação com Érico
foi decisiva para a votação popular.

ESPELHO DA VIDA
Cris retorna de sua viagem no tem-

po, e a senhora avisa que ela tem uma

missão. Margot vai ao encontro de Cris,
e Isabel tenta segui-la, mas a senhora
guardiã das chaves a atrapalha. Cris
conta sua experiência com o passado
de Júlia para Margot, e afirma estar
preparada para voltar no tempo e co-
nhecer Danilo. Américo faz o jantar na
pensão de Gentil, e Hugo pergunta
sobre o homem. Alain estranha quan-
do Cris afirma que não quer deixar
Rosa Branca para visitar Ana. Neusa
pede para fazer um teste para o filme
de Alain. Cris atropela Américo.

O TEMPO NÃO PARA
Cairu se emociona ao lembrar do

passado com Marocas. Ao descobrir por
Miss Celine que foi o Barão quem man-

 Longinus e os outros soldados lu-
tam contra os rebeldes. Chuza salva a
vida do servo Hélio. Um dos rebeldes
ameaçam Adela e Joana. Deborah diz
aceitar se casar com Tiago Justo. Hélio
e Chuza salvam Joana. Longinus con-
segue matar os rebeldes restantes. Ade-
la é tentada pelo Satanás, mas devol-
ve a joia que encontrou para Joana.
Escondida, Edissa os observa.  Clau-
dia permite que Helena ajude os neces-
sitados do Tanque de Betesda. Possuí-
da, Maria Madalena observa Petronius
cavalgando. Lázaro vende mantimentos
para Shabaka. Malco se nega a dar di-
nheiro para Ami gastar com prostitutas.
Ami fica irritado. Malco dá em cima de
Marta. Arimatéia fica triste ao ser per-
guntado sobre a esposa. Edissa come
os restos de comida deixados durante
o ataque à comitiva de Chuza. José de
Arimatéia fala sobre sua esposa com
Pilatos. Ele diz que ela se tornou impu-
ra. O pai de Deborah pede para falar
com Caius.

dou sabotar a moto de Samuca, Maro-
cas afirma ao ex-noivo que sua vida corre
perigo. Elmo elogia a comida de Damá-
sia. Betina se irrita ao ouvir Cairu de-
fendendo Marocas e a expulsa de casa.
Igor abriga Zelda. Barão aborda Miss
Celine na saída da escola, mas escapa
ao ver Mazé. Emílio oferece dinheiro
para Elza ser sua aliada.

SEGUNDO SOL
Zefa e Karen exigem que Roberval

e Edgar se desculpem um com o outro.
Naná decide manter em segredo a pater-
nidade de Badu, e Gorete garante que fará
Clóvis feliz. O médico anuncia que Ro-
chelle poderá continuar seu tratamento
em casa, e todos comemoram. Valentim
discute com Beto e deixa a casa dos Fal-
cão. Roberval ajuda Cacau a reerguer seu
restaurante. Maura conta para Ionan que
Selma pediu para reatar com ela.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Mirela sugere para Lucas e Gabi para

pararem de provocar Raquel e Guilher-
me. Luísa se surpreende com a apre-
sentação de Poliana. Salvador faz o
mapa nasal de Débora. Guilherme acha
que Raquel quer terminar o namoro.Filipa
fica com raiva, vai tirar satisfação com
Poliana e se assusta ao ver uma barata
na roupa dela. Roger trabalha na sala
do Sr. Pendleton sem avisá-lo. João
declara guerra a Filipa por causa de
Poliana. Sara passa informações das
crianças para o Sr. Pendleton.

ASAS DO AMOR
A polícia vai até a casa de Alper e

encontra a arma. Leyla chega ao res-
taurante, diz que está bem e nada acon-
teceu. A polícia chega ao restaurante e
leva Alper algemado. Salih liga para
Canan, avisa que Leyla chegou e que
Alper foi levado pela polícia. Suzan che-
ga ao restaurante e fica sabendo que
Alper foi preso. Ayla conta para Simge
que Canan está atrás de Salih e a filha
ri da situação. Na delegacia, os polici-
ais querem saber sobre a arma do cri-
me estar na casa de Alper.

José de Arimatéia faz
negócios com Pilatos

 � SBT

 � BAND

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

A comunicação continua em alta e você
vai se destacar se trabalha em algo
ligado ao público. Bom período para
se concentrar na carreira e mostrar
seu lado ambicioso.

To
ur

o

 É um bom momento para negociar
aumento ou descolar um serviço extra
para reforçar a conta bancária. Pai-
xão à distância recebe a bênção dos
astros. Tire o romance da rotina.

G
êm

os

Você estará confiante para correr atrás
de um sonho ou experimentar um novo
jeito de realizar as tarefas de sempre.
Mas preste atenção para não se co-
brar em excesso - ninguém é perfeito.

C
ân

ce
r No trabalho, você tem tudo para se

sair melhor se ficar longe dos holofo-
tes por enquanto. Lembranças do pas-
sado podem despertar saudade.

Le
ão

Se depender dos astros, você não vai
encontrar problema na área profissio-
nal. Bom momento para assumir tare-
fas. Idealista, pode conhecer pessoas
interessantes que pensam como você.

V
ir

ge
m Se está em busca de um novo empre-

go ou pensa em trabalhar com algo
novo, vai receber um empurrãozinho
dos astros. Um astral de romantismo
deve marcar o namoro

Li
br

a

Os estudos continuam recebendo óti-
mas energias: é o melhor momento para
iniciar um curso ou aprender algo novo.
O excesso de otimismo pode trazer pro-
blemas no trabalho: não perca o foco.

E
sc

or
pi

ão Bom momento para quem pensa em
dar uma grande guinada e seguir um
rumo novo. Sua chance de sucesso
será ainda maior se mantiver seus pla-
nos em segredo por enquanto.

S
ag

it
ár

io As finanças estão protegidas e você pode
receber uma grana que não estava es-
perando. O trabalho em equipe continua
sendo a melhor opção. Aproxime-se de
quem tem os mesmos objetivos.

C
ap

ric
ór

ni
o Sua dedicação pode ser recompen-

sada no trabalho. Não pense duas
vezes antes de pegar novas tarefas
ou encarar hora-extra. A hora é de
inovação.

A
qu

ár
io

O astral é favorável para quem traba-
lha com jovens ou lida com o público
em geral. Será mais fácil convencer
as pessoas sobre o seu ponto de vista
se usar o seu encanto pessoal.

 P
ei

xe
s Se anda pensando em fazer uma refor-

ma, agora é um bom momento para dar
o primeiro passo. As amizades ganham
um papel importante nesta quarta e po-
dem até dar uma força na paquera.
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O número de roubos regis-
trados em Cascavel voltou a
crescer neste mês e deixa a
população acuada e a polícia
preocupada. De acordo com
relatório diário da Polícia Mi-
litar, foram registrados 15 rou-
bos nos primeiros oito dias
do mês: quase dois roubos
por dia. Isso que tem registro
de boletim de ocorrência.

Seis deles foram registra-
dos apenas na segunda-feira,

todos com bandidos armados,
segundo o relatado pelas vítimas
à Polícia Militar. Em quatro des-
ses casos, os ladrões roubaram
aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Militar, não há
um motivo aparente para o cresci-
mento dos casos. “Porém, quando
se trata de roubo de pequenos ob-
jetos e aparelhos eletrônicos,
como celulares, geralmente esse
produto de roubo é usado para tro-
car por droga”, revela o tenente

Roberto Tavares, do setor de Re-
lações Públicas do 6º BPM (Bata-
lhão de Polícia Militar).

“O trabalho de repressão da
Polícia Militar está sendo feito
normalmente, com ações e ope-
rações de rotina para combate ao
crime”, reforça.

A Polícia Civil investiga os ca-
sos em busca dos criminosos
e ainda levanta as causas do
acréscimo desses crimes no
início do mês.

 A Receita Federal de Cascavel
apreendeu ontem mais de R$ 200
mil em mercadorias durante opera-
ção realizada nos Correios das ci-
dades de Iporã e Umuarama.

Foram apreendidos 547 volu-
mes de produtos contrabandeados,
a maioria de eletrônicos: videoga-
mes, aparelhos para furto de sinal
de TV a cabo, além de celulares e
até tapetes. “Estamos fazendo um
trabalho de repressão em Casca-
vel, que era um grande destino des-
sas mercadorias via Correios. Por
conta desse trabalho, os produtos
foram encaminhados também para
outras cidades e por isso esse tra-
balho de fiscalização também em
municípios menores”, afirma o au-
ditor fiscal Sérgio Barbieri.

O encaminhamento de mercado-
rias por correio dificulta a identifi-
cação dos remetentes e dos desti-
natários. Isso porque são coloca-

dos nomes e endereços aleatórios
e as mercadorias são retiradas
pelos compradores na agência dos
Correios. “A não ser que haja um
comprovante de compra, alguma
nota, fica difícil essa identificação
e, quando há, é apenas do reme-
tente”, reforça.

Quase dois roubos
por dia em outubro

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 36

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Receita Federal

MERCADORIAS estavam nos Correios para serem recolhidas pelos compradores

CONTRABANDO
PELOS CORREIOS
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Giro da
Violência

Acidente com ônibus
Duas pessoas ficaram feridas em um
acidente na região norte de Cascavel
no fim da noite de segunda-feira. A
batida envolveu um Gol e um veículo
do transporte coletivo da linha Lago
Azul na Rua Serra da Santana. O Corpo
de Bombeiros foi acionado para
prestar socorro às vítimas que tiveram
ferimentos leves e foram levadas para
atendimento hospitalar.

 Um bebê de um ano e três me-
ses que estava engasgado e já in-
consciente foi salvo por policiais
militares na noite de segunda-feira
em Cascavel. Os pais do menino
moram perto da UPS (Unidade Pa-
raná Seguro) da Região Norte e,
desesperados, foram pedir socor-
ro aos militares. A criança já não
respirava mais.

Os dois soldados que estavam
de plantão realizaram as técnicas
de desobstrução das vias aéreas e
a criança retomou a consciência. A
PM encaminhou o bebê para aten-
dimento hospitalar para garantir
que estava tudo bem.

Diante do desespero dos pais
quando há caso de desobstrução,
a orientação do Corpo de Bombei-
ros é sempre ligar para o telefone
do socorro, o 193, e tentar manter
a calma: “O Corpo de Bombeiros
orienta que os pais tenham calma
e primeiramente coloquem a crian-
ça de barriga pra cima, com o corpo
da criança sobre um dos braços. É
preciso observar se o bebê tem mo-
vimento de braços e pernas. De-
pois, virá-lo de cabeça para baixo,

mantendo a cabeça mais baixa e,
com a mão que ficou livre, dar pal-
madas nas costas da criança cin-
co vezes para que ocorra um vácuo
interno no pulmão, e colocá-la de
barriga pra cima novamente, fazen-
do movimento no tórax para tentar
a desobstrução. É importante en-
trar em contato com o Corpo de
Bombeiros para identificar a região
certa e não machucar a criança, o
que pode ocorrer devido ao deses-
pero”, relata o socorrista sargento
Sandro Comarella.

Bebê é salvo pela PM

 AÍLTON SANTOS

Maconha em veículo
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual)
apreendeu 29,25 quilos de maconha
dentro de um veículo. Foi ontem, na
PR-323, durante ação de rotina no
Posto de Iporã. Um Fiat Pálio seguia
de Cafezal do Sul a Perobal e foi
abordado pela polícia. No porta-malas
do carro foram encontrados 91
pacotes de maconha. O motorista - um
rapaz de 26 anos - disse que ganharia
R$ 5 mil para levar a droga a Iporã.

Van com eletrônicos
O BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira) e a Força Nacional
apreenderam 17 celulares e seis
videogames no fundo falso do
assoalho de um veículo. Foi na
madrugada de ontem, durante
fiscalização de rotina da Aduana da
Ponte Internacional da Amizade, em
Foz do Iguaçu. O valor das
mercadorias ultrapassa R$ 12 mil. O
veículo e os itens foram retidos e os
ocupantes liberados. Eles responderão
por descaminho.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

 Parabéns, GM!
O dia 10 de outubro é uma data festiva para guardas municipais de todo o
Brasil. É que neste dia foi sancionada a Lei Federal 13.022/14, que criou a
corporação em nível nacional.  Em Cascavel, a GM foi criada em setembro

de 2015. No ano seguinte, o Município realizou concurso público para a
formação profissional de 50 guardas, o curso preparatório foi iniciado em

agosto de 2016 e concluído em fevereiro de 2017.
Atualmente a Guarda Municipal de Cascavel conta com 42 integrantes, sendo
três mulheres, que atuam no patrulhamento de prédios públicos e diante de

situações de flagrante delito, como furtos, roubos, combate ao tráfico de
drogas entre outras situações que requerem a atuação da corporação.

De janeiro a agosto deste ano, entre as principais ocorrências atendidas
estão 186 casos da Lei Maria da Penha, 146 apoio à pessoa, 53

atendimentos de casos de furto e 31 veículos foram recuperados.
Neste ano de 2018, outro marco importante para a GM de Cascavel foi o
porte de armas depois de ser cumprido todo treinamento preparatório

junto à Polícia Militar e concluído o convênio com a Polícia Federal.

VOCÊ QUER RECEBER O

LIGUE
3321-1000

E SAIBA COMO

TODOS OS DIAS?
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A nova safra de pugilistas casca-
velenses, da qual faz parte Yurik
“Touro” da Silva, que recentemente
fez sua primeira luta e correspondeu
com as expectativas de amigos e
familiares que compareceram à Aca-
demia de Boxe de Cascavel, no Ciro
Nardi, conta também com outros
atletas ansiosos para colocar em
prática a técnica aprendida com o
professor Rubens “San” Perruchon.

Um deles é Felipe Rodrigues Jus-
tino (foto), de 20 anos. Ele começou
a treinar boxe em 2015, mas depois
de um ano e meio na atividade pre-
cisou deixar as luvas de lado para
servir ao Exército Brasileiro. “Eu já
havia feito demonstração e lutas
com companheiros de academia, eu
estava treinando firme, mas aí no
quartel teve o período de campo e
de missões, então tive que parar”,
explica Felipe, que desde março,
quando deixou o serviço militar, re-
tomou os treinos de boxe.

Lutador destro com 1,77m e 63
quilos, Felipe quer competir na cate-
goria dos pesos leves (61,2 kg). “Não
será difícil perder peso. Estou pron-
to para lutar, para o que vier. Minha
resistência é boa, pois o quartel dá
um bom preparo físico”, garante o
pugilista, que apesar disso prefere
tentar encerrar rápido as lutas: “não
gosto de enrolar muito. Vai que fico
esperando e sou surpreendido. Na
luta tem que tentar [encerra-la] pela
via rápida, com nocaute”.

A espera de oponentes

Treinador na Academia de Boxe de Cascavel, o veterano Rubens “San” Perruchon trabalha em busca de um evento

para seus lutadores. “O Felipe é outro pugilista promessa, já treina há bastante tempo. As lutas que fez aqui são

válidas, assim como as que fez o Touro, que agora já tem um combate no plantel. Fazemos lutas internas para

selecionar os que estão aptos a lutar. Também tem o Leonardo, que é irmão gêmeo do Felipe. Hoje eles são os três

aptos a enfrentar pugilistas paulistas”, diz San, antecipando-se sobre a competição que prepara para o próximo mês.

“Nós, como Liga de Boxe do Paraná, já entramos em contato e recebemos o aval da Federação Nacional de Boxe

para casarmos lutas ou fazermos nova edição da Copa Brasil. Com isso é só eles [Felipe, Yurik e Leonardo] manterem

a preparação física que em novembro deverão competir”, antecipa o treinador.

 Rubens San planeja lutas ou campeonato

 FÁBIO DONEGÁ
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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, 10 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

As ginastas Rafaela Eduarda,
Giovana Rafaela Souza, Letícia
Farias Silva, Camila Larissa
Geraldi, Ana Clara dos Santos e
Luana Monteiro estão de malas
prontas para embarcar, amanhã,
para Arapongas, onde participarão
de sexta-feira (12) a domingo
(14) do Campeonato Paranaense
de Conjunto de Ginástica Rítmica,
realizado em etapa única. As
meninas serão acompanhadas pela
técnica Margarete de Oliveira e
competirão nas provas de conjunto
de cinco arcos e de cinco
maças da categoria Infantil.

Peneirada no FC Cascavel
Com o objetivo de encontrar no-

vos talentos para fortalecer as ca-
tegorias de base, o Futebol Clube
Cascavel vai promover uma penei-
ra para atletas nascidos nos anos
de 2000 a 2004.

As avaliações serão realizadas
nos dias 26 e 27 deste mês de
outubro, a partir das 9h, no Centro
de Treinamento da Serpente Auri-
negra, na saída para Curitiba na BR-
277, nas proximidades da primei-

ra trincheira de retorno depois do
Trevo Cataratas.

O clube não cederá alimenta-
ção nem alojamento, além disso,
quem for selecionado no primei-
ro dia de teste, deverá obrigato-
riamente comparecer no segun-
do dia para tentar ser aprovado
e posteriormente integrado às ca-
tegorias de base.

Os interessados em participar
da seletiva devem comparecer ao

local dos testes munidos com do-
cumento com foto, declaração de
um responsável (para menores de
18 anos), material esportivo próprio
(camisa, calção, meião, caneleira e
chuteiras de trava) e exame eletro-
cardiograma com laudo.

Antes disso, devem realizar a
inscrição no site da equipe: https:/

/fccascavel.com.br/inscricao-pe-

neira. Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 98812-5883.

DIVULGAÇÃO
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 Maior competição de mata-mata
do futebol nacional, a Copa do Bra-
sil começa nesta quarta-feira com
o confronto de ida entre os dois fi-
nalistas, que decidirão daqui a uma
semana o campeão desta tempora-
da. Maior vencedor da competição,
ao lado do Grêmio, com cinco con-
quistas, o Cruzeiro recebe o Corin-
thians, dono de três taças do tor-
neio, às 21h45, no Mineirão.

O confronto opõe os dois atuais
detentores dos principais troféus
nacionais e que neste ano venceram
seus respectivos campeonatos es-
taduais, e que estão distantes da
disputa pelo título do Brasileirão.

Começa a decisão
da Copa do Brasil

 AS EQUIPES
Para o jogo desta noite,

que terá arquibancadas
lotadas, assim como será em
Itaquera na próxima quarta-
feira, o técnico Mano Menezes
não conta com o meia Arras-
caeta, a serviço da seleção
uruguaia, e o atacante Sassá,
expulso na semi com o Palmei-
ras. Do outro lado, Jair Ventura
não conta com o volante
Douglas, suspenso, mas deve
ter o retorno do lateral-direito
Fagner, recuperado de lesão.

Cruzeiro x Corinthians – 10/10, às 21h45

Fábio; Edilson, Dedé, Leo e
Egídio; Henrique e Lucas Sil-
va; Robinho, Thiago Neves e
Rafinha; Barcos. Técnico:
Mano Menezes

Cássio; Fagner, Léo Santos,
Henrique e Danilo Avelar; Ralf,
Gabriel, Mateus Vital e Jadson;
Clayson e Romero. Técnico:

Jair Ventura

Vencedor da Copa do Brasil
2017, o Cruzeiro manteve o técnico
Mano Menezes e ainda conta em
seu grupo com oito dos 11 titulares
do time-base na campanha vitorio-
sa do ano passado. No Corinthians
a situação é bem diferente. Além do
técnico Fábio Carille, campeão bra-
sileiro em 2017, seis titulares do
ano passado deixaram a equipe.

 De olho na observação de novos
nomes, o técnico Tite dará
sequência aos testes na seleção
brasileira. Ele escalará uma equipe
mista para o amistoso de sexta-feira
(12) contra a Arábia Saudita, em
Riad, capital saudita.
Em treinamento realizado na tarde
de ontem, em Londres, o treinador
montou a seleção brasileira com os

CORINTHIANS e CRUZEIRO já se enfrentaram três vezes este ano; paulistas venceram em casa

pelo Brasileirão e no Mineirão em amistoso. Jogo amigável em Itaquera terminou empatado

CBF

    COPA DO BRASIL

21h45 Cruzeiro x Corinthians
   AMISTOSOS

15h45 Itália x Ucrânia

JOGAM HOJE

Brasil irá de time misto contra a Arábia Saudita
retornos de Renato Augusto e Gabriel
Jesus. Além da volta do meia e do
atacante, Tite promoveu outras
novidades. Pablo foi escalado na defesa
ao lado de Marquinhos. Ausentes na
Copa, Fabinho e Alex Sandro formaram
as laterais neste primeiro esboço.
Com apenas os titulares em campo, o
técnico realizou um treino sem
adversários, priorizando o posicionamento

do sistema defensivo. Tite cobrava a
todo instante uma melhora no equilíbrio
dos jogadores de meio de campo na
cobertura da marcação.
Sem alguns titulares, o time misto
para o jogo com a Arábia foi formado
com Éderson; Fabinho, Marquinhos,
Pablo e Alex Sandro; Casemiro, Fred,
Renato Augusto, Philippe Coutinho e
Neymar; Gabriel Jesus.


