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A confirmação de meningite meningocócica em uma professora da rede municipal de
Cascavel, nesta semana, traz à tona a preocupação com a doença que pode ser fatal.
Neste ano, já houve registro de 45 casos. Até ontem à noite, a professora estava entre

a vida e a morte.
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Bandido
não perdoa
ninguém
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Os bandidos não
perdoam ninguém.

Nem mesmo aqueles
que contam os

centavinhos para
sobreviver. Ontem, a
Cootacar foi alvo dos
ladrões pela sétima

vez neste ano.
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Na briga pelo segundo
turno, o candidato do PT

ao Planalto, Fernando
Haddad, disse que está
disposto “até a ir a uma

enfermaria” para debater
propostas com seu

adversário na corrida
presidencial, Jair
Bolsonaro (PSL).

“Ele precisa
debater. Estou

disposto até a ir a
uma enfermaria

para debater
 com ele”.

AUSÊNCIA EM REUNIÕES
ESCOLARES PODE  ACARRETAR EM

PROCESSO JUDICIAL AOS PAIS
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NOVA
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16/10 - 15h02

DIVULGAÇÃO

Segundo dados escolares, entre 60 e 80% dos pais não
comparecem às reuniões escolares de seus filhos. O número
é maior quando se trata de crianças pequenas. Há, inclusive,
casos onde nenhum dos pais compareceu às reuniões nem
mesmo enviaram representante durante todo o ano letivo.

De acordo com o artigo 932, do Código Civil, os pais
são responsáveis civis pelos filhos menores que estiverem
sob sua autoridade e em sua companhia. Não comparecer
a essas reuniões para se inteirar da situação da criança
pode acarretar futuramente um processo civil contra o res-
ponsável, sobretudo se algum problema for causado pelo
seu filho menor dentro da escola.

As atas dessas reuniões podem ser usadas em proces-
sos judiciais por juízes, promotores de Justiça e advogados
em casos de ocorrência de bullying, por exemplo. O documen-
to ajuda na análise dos juízes porque apontam um início de
prova de possível desídia por parte de alguns pais e mães que
não procuram se inteirar concretamente da situação de seus
filhos. A ausência acarreta prejuízos efetivos para o desenvolvi-
mento escolar e do trabalho adequado por parte da escola.

Ocorrendo um caso de bullying, tanto a responsabilida-
de dos pais como a da escola pode ser objeto de avaliação
judicial e isso pode ter consequências jurídicas muito nega-
tivas para quem for eventualmente responsabilizado.

Nada de subestimar as reuniões de pais. Elas são impor-
tantes para o desenvolvimento e acompanhamento dos alunos
e facilitam o trabalho da escola. Caso não possam compare-
cer, é recomendável enviar um representante de confiança.

Assim como a escola tem seu papel e responsabilida-
des, os pais também os têm. Estando em dia com as suas
obrigações, os pais evitam problemas futuros e a criação de
eventual prova contra si mesmo de omissão em uma dis-
cussão judicial que possa envolver seu filho no colégio.

Lélio Braga Calhau é promotor
de Justiça de Minas Gerais

Opinião
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Palavra de honra
A governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), fará o que chefe

do Executivo paranaense algum fez ao longo de décadas -
pagará as indenizações das desapropriações para a construção
do Aeroporto Regional do Oeste. O chefe da Casa Civil, Dilceu

Sperafico, assina hoje, em Cascavel, autorização para liberar as
indenizações aos proprietários das áreas desapropriadas, em

ato às 11h, na Acic. Embora não tenha sido eleita, Cida
cumprirá com rigor o que havia se comprometido a fazer. A
liberação dos pagamentos é um passo para ver o projeto do

Aeroporto Regional em andamento e tem menos chance de ser
engavetado pelos próximos governos.

REAJUSTES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Contrariando decisão do Partido Pátria Livre, o deputado
estadual reeleito Márcio Pacheco manifestou que não apoiará
Fernando Haddad no segundo turno.

 Distribuição de adesivos de Bolsonaro em hospital com leito
SUS em Cascavel revoltou pacientes, que encaminharam a
denúncia ao Fórum Eleitoral. A propaganda eleitoral é proibida
em local público e comércio privado, alerta o TSE.

Os servidores do comércio terão reposição salarial de 3%,
sendo 1,24% de ganho real - retroativo a junho. Os sindicatos
finalizaram a convenção coletiva e já a partir do próximo mês
terão direito ao reajuste. O resultado foi divulgado pelo
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas de Cascavel).

Pós-eleição
A baixa representatividade do
oeste paranaense na próxima
legislatura no Congresso
Nacional ainda repercute.
Edson Vasconcelos,
presidente da Acic, analisa o
quadro futuro e o resultado
das eleições: “Teremos
muitos coronéis, tenentes e
delegados. Uma onda
nacional que levou muitos
eleitores a votarem na
legenda, a pedido de [Jair]
Bolsonaro para que tivesse
um Congresso forte. Tivemos
perda de representatividade
regional. O setor empresarial
precisa de pessoas que
tenham consistência na
defesa da causa empresarial,
renovando ou não. Tivemos
bons deputados que se
dedicaram, mas foram
vítimas do efeito Bolsonaro.
Os deputados que tiveram
uma conduta correta, mas
não foram eleitos estão com

a consciência tranquila”.

Orçamentos
A Comissão de Economia e
Finanças realiza em 31 de
outubro, às 14h, audiência
pública para discutir a LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) de
Cascavel para 2019. O prazo
para os vereadores incluírem
emendas se encerra dia 26. Em
seguida começam as discussões
da LOA (Lei Orçamentária
Anual). A previsão de gastos e
receitas para o ano que vem é
de R$ 1,3 bilhão.

Abertas as porteiras
Com uma dezena de
homenagens represadas,
agora os parlamentares
devem dar vazão às honrarias
já aprovadas no Legislativo
cascavelense. Devido ao
período eleitoral, a Mesa
Diretora decidiu interromper a
entrega de placas no plenário.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

O MP (Ministério Públi-
co) abriu inquérito civil
para apurar supostas ile-
galidades em processo
licitatório durante a pe-
núltima gestão do ex-pre-
feito Edgar Bueno (PDT),
entre elas super fatura-
mento de serviços, favo-
recimento das empresas
contratadas e conluio
entre denunciadas e
agentes públicos. Os ca-
sos foram apurados pe-
los vereadores Fernando
Hallberg (PPL) e Sebasti-
ão Madril (PMB).

Em documento enca-
minhado ao promotor pú-
blico Sérgio Machado, os
parlamentares apontam
que a investigação por
parte do órgão é necessá-
ria para comprovar as ir-
regularidades.

A licitação questiona-
da é a de número 30/
2012, para contratação
de profissionais para la-
boratório de artes marci-
ais. No alvo da apuração
estão cinco empresas
contratadas para terceiri-
zar professores de artes
marciais - em ensino em
tempo integral nas escolas
municipais: juntas, elas re-
ceberam R$ 2,5 milhões. A
licitação aconteceu em
2012, dividida em lotes, e
os contratos foram assina-
dos em 2013.

Os vereadores apon-
tam como indício de frau-
de, por exemplo, a restri-
ção à concorrência de in-
teressados em vir tude

Denúncia de
fraude em licitação

de exigências estabele-
cidas no edital como
“apresentar cer tificado
de capacitação técnica
na modalidade por servi-
ços prestados com crian-
ças na faixa etária de 5
a 10 anos de idade nos
últimos dois anos”.

Hallberg e Madril argu-
mentam que “essa regra
limita o caráter competi-
tivo da licitação. Qualquer
pessoa possui capacida-
de para executar o objeto
da presente licitação,
basta demonstrar capaci-
dade técnica”.

Outro apontamento
trata de exigência de filia-
ção, prevista no edital,
como “apresentação de
certificado de avanço de
nível corda/cordão amare-
lo/azul, seguindo a gradu-
ação da Confederação
Brasileira de Capoeira e
declaração de trabalhos
prestados, no mínimo de
quatro anos, com crian-
ças na faixa etária de 5 a
10 anos”. Os vereadores
apontam que o dispositi-
vo é ilegal, “visto que a
capoeira não está sujeita
aos órgãos de fiscalização
profissional, tendo em vis-
ta que não foi - ainda - re-
conhecida como profis-
são, razão pela qual os
profissionais não preci-
sam estar filiados às con-
federações ou federações
para participais modalida-
des licitatórias”.
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 O candidato do PSL à Presidên-
cia da República, Jair Bolsonaro, foi
submetido a uma nova avaliação
médica ontem em casa, na Barra
da Tijuca, no Rio de Janeiro. De
acordo com o clínico cardiologista
Leandro Echenique, Bolsonaro está
se recuperando da cirurgia, mas
ainda não está liberado para fazer
campanha. Com isso, ele fica de
fora do primeiro debate marcado

Bolsonaro com anemia
Haddad: quer
reformar bancões
O candidato à Presidência pelo PT,
Fernando Haddad, disse que uma
das primeiras propostas que
apresentaria ao Congresso, se
eleito, seria a reforma bancária:
“Não é possível continuar
convivendo com a concentração de
bancos, com as taxas de juros que
eles cobram do empresário que
quer produzir e do consumidor que
quer comprar no crediário. Se nós
fizermos com que o juro baixe, o
lucro do empresário sendo maior
que o juro, as pessoas vão voltar a
investir e vão voltar a contratar.”
O programa do PT foi o que deixou
mais clara uma proposta de reforma
para o setor financeiro. O partido
quer aumentar os impostos dos
bancos e multar quem insistir em
cobrar juros altos. Os bancos públicos
entrariam na jogada também.

para o segundo turno, que estava
previsto para esta semana na Band
TV (provavelmente o debate seja
cancelado). “Ele perdeu 15 quilos
de massa muscular e ainda está
fraco. Ele precisa de uma dieta de
recuperação proteica”, disse o
médico. Na próxima quinta-feira
(18) Bolsonaro deve ir ao hospital
e provavelmente será liberado para
campanha e debates.

 O deputado federal Cabo Daciolo (Patriota-RJ) pediu nessa quarta-feira (10)
à presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Rosa Weber, a

anulação do primeiro turno das eleições e a adoção do sistema de cédulas. O
parlamentar, que concorreu à Presidência da República, disse que domingo

(7) “inúmeras denúncias de mau funcionamento” e de “adulteração de
grande contingente de urnas” surgiram em todas as regiões do País.

Daciolo ficou em sexto lugar, com 1,3 milhão de votos (1,26% do total).
“A imprensa noticia que foram substituídas 2.400 urnas no primeiro turno,

este número é exemplificativo de grave falha no sistema”, alega.

Matrícula só com vacinação em dia
 A Secretaria da Educação definiu o
cronograma de matrículas na rede
estadual para o próximo ano letivo. A
novidade é a apresentação
obrigatória de original e cópia da
Declaração de Vacinação,
documento que será emitido por
profissional de saúde, da rede pública
ou privada, atestando que o aluno
está em dia com todas as vacinas
consideradas obrigatórias.
A regra é válida para estudantes
menores de 18 anos, das redes
pública e privada, e entrou em vigor
após a aprovação da Lei Estadual

19.534/18, que trata do tema.
Segundo o secretário de Estado da
Saúde, Antônio Carlos Nardi, a lei
garante a imunização, principalmente
das crianças, que necessitam ser
levadas pelos pais ou responsáveis para
serem vacinadas.
A ausência da Declaração de
Vacinação não impossibilita a
matrícula ou rematrícula, mas os pais
ou responsáveis devem regularizar a
situação em um prazo de 30 dias.
Caso contrário, a escola é obrigada
por lei a comunicar a situação ao
Conselho Tutelar.

Rematrículas

 7º a 9º ano do ensino fundamental

 2ª e 3ª série do ensino médio

 De 19 a 30 de novembro

Ceve (Cadastro de Espera de Vaga Escolar)

 A partir de 10 de dezembro

 Chamamento para matrículas a partir

     de janeiro de 2019

Matrículas iniciais

 6ª ano do ensino fundamental

    e 1ª série do ensino médio

 De 3 a 7 de dezembro

CRONOGRAMA COMPLETO

Anulação

Atenção pais!
ESPERA

Para estudantes que
vêm de fora, que deixam a
rede privada para ingressar
na estadual, ou que ape-
nas desejam mudar de

escola, os pais ou respon-
sáveis legais devem ir até
a instituição de ensino em
que estão interessados a
partir de 10 de dezembro

para inscrição no Ceve
(Cadastro de Espera de
Vaga Escolar). O chama-

mento começa em janeiro.
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Entre a vida e a morte
A 10ª Regional de Saúde informou que faz o
acompanhamento da situação envolvendo

a professora da escola municipal de
Cascavel, que continuava internada em

estado gravíssimo no HU (Hospital
Universitário). “Na escola, os cerca de 50

alunos [com 7 e 8 anos de idade] que
tiveram contato direto com a professora

receberam a medicação chamada de
profilaxia, para evitar que, caso a bactéria

causadora da doença esteja alojada em
alguém, mesmo sem sintoma, seja

transmitida. Outros profissionais da escola,
assim como do Samu e da unidade de saúde

onde ela deu entrada, também já
receberam o medicamento”, explica o
enfermeiro Marcelo Furtado, da 10ª

Regional de Saúde.  A evolução
especialmente do tipo meningocócico é

muito rápida e pode levar à morte, por isso,
ao menor sinal de febre aliada a sonolência
e confusão mental é preciso procurar ajuda
médica imediatamente, já que nem sempre
o mais conhecido sintoma da doença, que é

a rigidez na nuca, se apresenta.  De
maneira geral, a orientação para evitar

contrair qualquer tipo da doença é manter
os ambientes bem ventilados, lavar as mãos

com frequência e evitar o
compartilhamento de objetos pessoais

como talher, canudos e copos.

45
casos de
meningite

Com o diagnóstico de uma pro-
fessora da Escola Municipal Her-
cules Bosquirolli com meningite
meningocócica (bacteriana) tipo C
esta semana, já são 45 os casos
da doença registrados em Casca-
vel neste ano.

Apesar de ser considerável, o
número é considerado dentro da
normalidade pela 10ª Regional de
Saúde. “A meningite é considera-
da uma doença endêmica, ou
seja, casos são esperados ao lon-
go de todo o ano, assim como a
ocorrência de surtos. Na Regional,

que compreende 25 municípios
da região, registramos até agora
63 casos, de vários tipos, mas é
um número considerado normal.
Em 2017, por exemplo, tivemos
na regional 72 casos”, explica o
enfermeiro Marcelo Furtado, do
setor de epidemiologia da 10ª Re-
gional de Saúde.

A doença causou três mor-
tes, sendo duas em Cascavel
e uma em Corbélia. No ano
passado, houve quatro óbitos
na Regional causados pela
meningite.

 Reportagem: Cláudia Neis

PRINCIPAIS SINTOMAS

 Febre alta acima de 38ºC
 Forte dor de cabeça
 Náuseas e vômitos
 Rigidez na nuca, com dificuldade

    para dobrar o pescoço
 Sonolência e cansaço

     excessivo
 Dor nas articulações
 Intolerância à luz e ruídos
 Manchas roxas na pele

Já no bebê, a meningite menin-
gocócica pode ainda provocar
outros sintomas como moleira
tensa, agitação, choro intenso,
rigidez do corpo e convulsões.

VACINAÇÃO
A única forma de prevenção da doença é
a vacinação, que para a maioria dos tipos
está disponível de forma gratuita no SUS
(Sistema Único de Saúde). “Apenas três
tipos de meningite meningocócica não

têm vacina na rede pública, que são:
tipos B, W e Y. Os outros todos têm a

imunização disponível”, explica o
enfermeiro Marcelo Furtado.

Na rede particular o valor da vacina para
os tipos W e Y custam em média R$ 360

e para o tipo B, cerca de R$ 670.

 DIAGNÓSTICO
Por ser considerada uma situação de emergência, deve-se ir ao pronto-socorro assim
que se desconfia de uma possível infecção nas meninges. Nesses casos, o médico pode
desconfiar da doença pelos sintomas, mas é necessário fazer uma punção lombar para

identificar se existe alguma bactéria na medula espinhal e confirmar o diagnóstico.
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Melhorias previstas nas estru-
turas de quatro viadutos da ro-
dovia 467 no perímetro urbano
de Cascavel foram adiadas por
conta do cancelamento de licita-
ção. O valor máximo anunciado
para a construção de estrutura
de contenção de talude era de
R$ 893.422,21.

A previsão é de que as obras
sob os viadutos da Avenida Rocha
Pombo, da Rua Theobaldo Domi-
ciliano Bresolin, da Rua Jacarezi-
nho e da Avenida Barão do Rio
Branco fossem iniciadas em agos-
to e concluídas em quatro meses.
Por enquanto, somente pinturas
foram providenciadas.

Em nota, a assessoria da Secre-
taria de Infraestrutura e Logística
do Estado disse que o DER-PR (De-
partamento de Estradas de Roda-
gem do Paraná) precisou fazer uma
adequação do orçamento e por isso
cancelou a licitação.

Inicialmente, a planilha orça-
mentária exigia fornecimento e cra-
vação de perfil metálico W 250 x
28,4 em 60 metros, só que um le-
vantamento apontou a necessida-
de de 324 metros lineares.

Ainda não há previsão de quan-
do a nova licitação será aberta.

Três inseticidas fabricados por uma
empresa de Cascavel foram suspensos

temporariamente pela Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância

Sanitária). A resolução do órgão

federal proibiu a venda dos produtos

Radik Mata Ratos, Radik Mata
Baratas e Radik Mata Formigas

Doceiras por estarem com o registro

sanitário vencido.

Além disso, a agência determinou o

recolhimento dos produtos - o que a

Anvisa suspende produtos  fabricados em Cascavel
empresa já está providenciando - assim
como a regularização dos registros.

De acordo com Carlos Braz Martins,

proprietário da Radik, a empresa

trabalha com 22 itens e apenas os três

apresentaram problemas de renovação

de registro em função da burocracia.
A Radik é uma empresa tradicional, tem

11 anos de mercado e está se adaptando

às novas exigências sanitárias. Martins

conta que quando a empresa foi

fundada não havia exigências de

exaustores de ar no teto, por exemplo,
o que é obrigado hoje. Essas

adaptações estão em andamento.

“Tenho duas opções: ou faço a

adaptação ou fecho as portas”, diz.

O prazo para recolhimento dos

produtos é de 60 dias e Martins
acredita que em 90 dias a situação

esteja regularizada.

A resolução, com a medida de

interesse sanitário, foi publicada

ontem no Diário Oficial da União.

Melhorias barradas

BURACO
Um buraco e rachaduras no viaduto da Avenida Rocha Pombo, na região leste
de Cascavel, assustavam quem usava o trecho e a equipe do Jornal Hoje News
recebeu o pedido de leitores para que esses problemas fossem resolvidos.
O DER-PR informou que, para garantir a segurança dos pedestres, instalou
uma chapa metálica no local e que planeja fazer o conserto definitivo assim que
as condições climáticas forem favoráveis.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

EDITAL PREVIA

instalar contenção de

talude nos viadutos



LOCAL 07CASCAVEL, 11 DE OUTUBRO DE 2018

De olho nos preços

PASSE O

LEITOR de QR

Code e confira a

íntegra das pesquisas

e economize

PESQUISAS avaliam preços de brinquedos em dez lojas de Cascavel

Mais um feriadão e é preciso ficar

atento ao que abre e fecha. O

comércio fecha nesta sexta-feira, mas

hoje atende até as 20h. No sábado o

atendimento é normal.
Na sexta, o Shopping JL abre das 14h

às 20h, e o West Side das 10h às 22h.

Os grandes supermercados funcionam

normalmente todos os dias.

Os bancos fecham hoje e só voltam a

atender na segunda-feira (15). As
escolas municipais e estaduais e as

universidades emendam o Dia do

Professor, segunda-feira, e as aulas só

voltam na terça-feira.

O transporte público funciona em

escala de feriado. Os horários estão

disponíveis no site: cettrans.com.br.

Nas UPAs (Unidades de Pronto-

Atendimento) o serviço não para. Já
os postos de saúde só reabrem na

segunda-feira e as farmácias básicas

abrem em escala de plantão. As

Farmácias Básicas I e III atendem

nesta sexta-feira das 13h às 19h, e a

Farmácia Básica II, das 7h às 13h.
Serviços de urgência e emergência

atendem normalmente: Polícia

Militar (190), Samu (192) e

Siate (193).

Abre e fecha

COTAÇÃO

 Reportagem: Silvio Matos

O coordenador do Procon de Cascavel, Otto Reis, diz que o momento
econômico é propício para que se faça a cotação de preços,
pois toda economia é válida.
Ele orienta os consumidores a pedirem a nota fiscal no momento da compra:
“É um documento fundamental para abrir reclamação no Procon”,
caso seja necessário.
O coordenador cita ainda que por meio do aplicativo Nota Paraná do governo
do Estado é possível fazer pesquisas de produtos mais baratos. Para baixá-lo
basta procurar o APP no play store.

Quem ainda não comprou
presente neste Dia das Crianças
tem chance de economizar. Bas-
ta ficar atento a dicas do Procon
de Cascavel.

Para ajudar os consumidores,
o órgão realizou duas pesquisas de
preços de brinquedos e o resulta-
do mostra grande variação entre
os valores.

Na primeira consulta foram ava-
liados 50 brinquedos em cinco dife-
rentes lojas de 27 de setembro a
1º de outubro. A variação do pula-
corda chega a 172,54%. O Procon
esclarece que essa variação tam-
bém ocorre em razão da variação
de marcas e qualidade. Nesse
caso, o pula-cordas foi encontra-
do de R$ 5,50 a R$ 14,99.

O jogo Resta Um pode ser encon-
trado a partir de R$ 2,99 até R$ 9.

O Procon foi às ruas nova-
mente de 26 de setembro a 5 de
outubro e avaliou outros 50 brin-
quedos em cinco estabelecimen-
tos diferentes. Encontrou varia-
ção de 166,72% no preço do My
Little Poney - Princesas de 20cm.
O cavalinho de borracha foi en-
contrado por R$ 79,99,
R$ 43,45 e R$ 29,99.

Um jogo da memória também
variou 181%, entre R$ 24,90 até
R$ 69,99.
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Residências que formam famílias
Mais que cama, comida e roupa

lavada, dignidade! É isso o que ofe-
recem duas casas em Cascavel a
pessoas que, com histórias sofri-
das, formam uma nova família.

Chamadas de residências inclu-
sivas, as moradias estão vincula-
das à Proteção Social Especial de
Alta Complexidade do Suas (Siste-
ma Único de Assistência Social)
e têm as 20 vagas preenchidas.
“Atendemos pessoas que não
têm família ou que a família não
tem condições de atender suas
necessidades. A maioria é cadei-
rante e depende da equipe para
sair da cama, tomar banho e se
alimentar”, diz a coordenadora
Ariadyne Apolinário Velho.

O encaminhamento às residên-
cias é feito pelo Creas (Centro de
Referência em Assistência Soci-
al), após triagem. O serviço é gra-
tuito e o tempo de permanência
depende de cada acolhido.

“Desde que assumimos a co-
ordenação, foi identificado um
maior número de pessoas e pou-

A polêmica entre pais e direção da
Escola Municipal Aníbal Lopes, no
Bairro Floresta, em Cascavel, parece
ter terminado. Mas para que o
embate sobre as medidas tomadas
pela diretora Mariani Terezinha
Daniel de manter as crianças no
refeitório durante o intervalo e não
brincando no pátio da escola se
encerrasse, foi necessária a
colaboração integral dos professores.
A decisão de Mariani foi pautada em
evitar novos casos de acidentes entre
alunos por conta da demora da
segunda etapa da reforma prevista na
escola. Conforme a Secretaria de
Educação de Cascavel, não há prazo
para a abertura do processo licitatório
que prevê melhorias nas calçadas, nas
escadarias e no pátio.
No entanto, a maioria dos pais viu a
medida como arbitrária, ferindo o
direito da criança de brincar durante o

cas têm perspectiva de sair da-
qui”, explica Adriadyne.

Independente do tempo de per-
manência no serviço, a equipe tem
a preocupação de fazer com que os
acolhidos se sintam bem, com ca-
rinho, atenção e afeto.

“É um lugar muito bom, nunca
me falta nada”, diz Roberto da Sil-
va, 59 anos. Ele tem limitações da
visão e foi acolhido porque seu úni-
co irmão é idoso e não tem condi-
ções de ajudá-lo.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

RECOMEÇO
Juscelino Rodrigues de Bastos, 35
anos, está há três meses na
residência no Bairro Neva. Sem
condições de se manter no
trabalho por conta do vício com a
bebida, ele foi socorrido. Após
amputar uma perna, agora ele se
adapta à cadeira de rodas: “Eu
sinto que é a minha casa, temos
apoio e liberdade e conversamos
com todos que chegam aqui para
que se sintam bem recebidos”.

COLECIONADOR
Valdemir da Silva, 40 anos, é
tetraplégico e, sem notícia de
qualquer familiar, vive desde
2014 na residência. Na parede
ao lado da cama, ele exibe com
orgulho a coleção com quase 30
bonés: “Posso escolher um para
cada dia”, brinca.
Com uma cadeira motorizada, hoje
tem liberdade para passeios pela
rua e segue as regras da equipe.
A Residência Inclusiva I fica na
Rua Salgado Filho, 1.999,
Centro, e a Residência II na Rua
Cassiano Jorge Fernandes,
2.008, no Bairro Neva.

Todos para o pátio
intervalo.  Por isso, eles se reuniram
na semana passada para exigir que a
escola retornasse com as atividades
normais do recreio, apesar das
condições inadequadas do pátio.
“Voltamos ao recreio normal, já que
muitos pais discordaram da minha
decisão. A ideia era fazer um teste
neste mês e na assembleia geral, que
ocorre no fim de outubro, expor a
situação à comunidade escolar.
Porém, como a mudança foi bastante
polêmica, agora os professores vão
auxiliar durante todo o intervalo a
monitorar as crianças para que não
haja acidente”, diz Mariani.
Ao todo, 230 crianças de quatro a dez
anos, dos períodos matutino e
vespertino, circulam no refeitório e no
pátio da escola durante o recreio.

 Reportagem:  Marina Kessler

MORADORES dão suporte um ao outro



SOCIAL 09
CASCAVEL, 11 DE OUTUBRO DE 2018

gente@jhoje.com.br

Criança I
Domingo o poeta Alonso
Tomaz estará na Feira do
Teatro autografando seus

livros infantis, em
homemagem ao
Dia da Criança.

A modelo Lidiana Baltokoski, pelas lentes de Louys Tillit

Pratas da casa
Dia 24 de novembro, às 20h, tem especial dos artistas
cascavelenses Miguel e Solange. Será no Centro Cultural

Gilberto Mayer. Os ingressos custam R$ 20. Mais
informações pelo telefone (45) 9 9917-8620.

Rodrigo Bucatti e Fernanda Moraes Bucatti, que
trocam alianças dia 12

Jantar solidário
Neste domingo tem jantar

no Motogrupo Os
Possuídos. O evento é

para angariar fundos para
os cascavelenses Volmir
Maziero e João Carlos

Chiocca Martelli, que no
fim de outubro
participarão do

Campeonato Mundial de
Karatê, no Canadá. Os

dois representarão metade
da delegação paranaense

na equipe do Brasil.
O preço é R$ 30 para
adultos. O cardápio
principal é costelão.

Os ingressos podem ser
adquiridos pelo telefone

(45) 9 9981-6538,
com Valmir.

Criança II
Nesta sexta-feira, a partir

das 14h, tem muita festa
para os pequenos

comemorarem
o seu dia. Será na
Sede Campestre

do Clube Comercial.

Festas
Dia 21 de outubro tem a

tradiconal Festa da
Padroeira Nossa Senhora do

Rosário, no Jardim
Presidente. O valor do

ingresso é R$ 20.

oOo

A Festa da Padroeira Nossa
Senhora Aparecida segue
até dia 14 de outubro.
 A organização espera

arrecadar RS 300 mil, que
serão aplicados na

revitalização da Catedral e
distribuídos a cinco

instituições.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Felicidades!

Emidia Toso, Val Betta
Missel, Vanderlei Soares dos

Santos, Renata Marques,
Alberico Neves, Jorge

Cavalaria, Lyziane Langner,
Rosangela Sergio Felipe e
Carlos Pedroso dos Santos.
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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

 � SBT
MALHAÇÃO

Rafael e Gabriela planejam a viagem
para São Paulo. Mel fica doente e Pau-
lo aciona Gabriela. A banda Tales de
Mileto começa a gravação para o clipe
com Jade. Érico e Jade são obrigados
a compartilhar o mesmo quarto de ho-
tel. Vinícius se surpreende ao descobrir
que Talíssia não contou para Marqui-
nhos, pai de sua filha, sobre o namoro
dos dois. Mateus se incomoda com a
resistência de Érico e Jade a se aproxi-
marem para a gravação do clipe. Gabri-
ela sente ciúmes de Marli com Mel e
pensa em cancelar a viagem com Ra-
fael. Jade se desespera com a possibi-

lidade de passar a noite na praia sozi-
nha com Érico.

O TEMPO NÃO PARA
Marocas repreende Samuca por ter

ido à casa de Barão. Comovida com a
reação de Dom Sabino, Carmen ajuda
a família despejada. Amadeu fica con-
tente com a notícia de que Monalisa tem
plenas condições de gerar um filho.
Pedro Parede divulga uma matéria acu-
sando Zelda de plágio e reconhecendo
Marocas como a criadora dos modelos.
Bento inicia sessões de psicanálise
com Helen. Elmo demite o chef de co-
zinha do restaurante da Samvita e é
ameaçado por Emílio. Cecílio conta a
Eliseu que é filho de Dom Sabino. Elmo

Cris se culpa pelo aci-
dente, e Américo se apro-
veita da situação. Margot
desconfia de Américo,
que é levado para o hos-
pital. Dalton garante a Cris
que o estado de Américo
é bom. Cris acredita que
Alain era Danilo em seu
passado. Isabel tenta se
aproximar de Cris. Maria-
ne comenta com Josi que
planeja influenciar Alain
para conseguir o papel de
Júlia em seu filme. Mar-
got se preocupa quando
Priscila questiona o pas-
sado de Isabel e Alain. No
Rio de Janeiro, Alain se
encontra com os atores
do filme.

pede ajuda a Damásia para fazer a co-
mida do restaurante. Agustina avisa
a Marocas que os destroços do Alba-
troz foram encontrados. Samuca e Wa-
leska se beijam.

SEGUNDO SOL
Ícaro e Rosa discutem, e a menina

decide deixar o casarão. Valentim de-
fende Karola de Beto. Rochelle volta
para casa, e a família Athayde começa
a se entender. Dodô declara seu amor
e admiração por Clóvis. Ícaro questio-
na Laureta sobre o segredo guardado
por Rosa. Clóvis e Gorete se preparam
para seu casamento, mas Natalino afir-
ma ser o noivo. Beto e Luzia confirmam
que seu filho está vivo, e desconfiam
de que Rosa possa saber o que Laure-
ta e Karola fizeram com o bebê. Rosa
briga com Maura.

JESUS
Jesus aceita o convite de Simão

Fariseu. Natanael desconfia. Pedro avi-
sa que visitará os familiares. Sara dá
conselhos à Gabriela. Simão manda
Laila servir as sobras para Jesus e os
seguidores. Detida com um objeto vali-
oso, Adela é levada até Cornélius. Ni-
codemos fala sobre Barrabás com
Anás e Caifás. Adela fala sobre Jesus
e desperta a atenção de Goy e Corné-
lius. A comitiva de Chuza é recebida por
Antipas e Herodíade. Jairo e Simão Fa-
riseu tratam Jesus com falsidade. Cor-
nélius liberta Adela.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Poliana fala sobre Afonso com Lu-

ísa. Ver conta para Salvador que fun-
dou o Comitê do Laço Pink. Mirela fica
brava porque Jeferson não fez ques-
tão dela na banda. Nancy conta para
Waldisney que está fazendo regime.
João toca uma música no violão para
Poliana e os bonecos se transformam
em seus pais . Mário descobre que
ganhou o concurso da 0110 e come-
mora. João fica triste porque seus pais
voltam a ser bonecos.

Cris volta à casa de
Júlia para encontrar
Danilo no passado

 � RECORD

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Hoje, seu foco vai se voltar para os
relacionamentos, sejam pessoais ou
profissionais. É um bom momento para
convencer um colega ou analisar as
vantagens de uma sociedade.

To
ur

o

Bom momento para se concentrar no tra-
balho - quanto mais você se esforçar,
melhor serão os resultados financeiros. A
saúde também precisa de atenção: pro-
cure ouvir os avisos que o seu corpo.

G
êm

os

Aproveite a manhã para cuidar de
assuntos que exigem diplomacia ou
jogo de cintura. É um bom momento
para cuidar das contas e das suas
coisas.

C
ân

ce
r Nesta quinta, a família pode desempe-

nhar papel importante no trabalho, ain-
da mais se está em busca de uma re-
colocação profissional.

Le
ão

O astral é favorável para cuidar de
assuntos e tarefas que envolvem co-
municação ou papelada. Raciocínio
rápido e capacidade para improvisar
serão seus trunfos nesta quinta.

V
ir

ge
m Bom dia para encontrar uma forma

de melhorar as finanças. O astral é
favorável para quem pensa em fa-
zer compras e dar uma repaginada
no visual.

Li
br

a

Você vai chegar mais longe se perse-
guir os seus objetivos. Planos para uma
viagem contam com a proteção. A Lua
estimula sua ambição e você vai colo-
car a carreira em primeiro lugar.

E
sc

or
pi

ão É hora de fazer planos e se dedicar
ao trabalho. Mas não conte suas deci-
sões e dúvidas a qualquer um - confie
em sua intuição para descobrir quem
realmente merece confiança.

S
ag

it
ár

io Perseguindo grandes ideais, você vai se
empenhar para transformar um sonho em
realidade. O melhor caminho para con-
seguir o que deseja é formando uma so-
ciedade com alguém próximo.

C
ap

ric
ór

ni
o

Você conta com um empurrão dos as-
tros para se destacar na profissão. Não
perca seus objetivos de vista nem es-
pere as coisas caírem do céu.

A
qu

ár
io

Bom momento para se concentrar no
trabalho de rotina. Talvez tenha que
redobrar os esforços, mas a sensa-
ção de dever cumprido fará com que
valha a pena.

 P
ei

xe
s Vai ser mais fácil deixar algumas coisas

no passado. Você tem tudo para se sair
bem ao lidar com dinheiro, seu ou de ter-
ceiros. A Lua entra em seu paraíso astral
e você vai se destacar na paquera.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 36

O local de trabalho do qual de-
pendem mais de 70 famílias foi in-
vadido por ladrões. O barracão que
fica na Avenida Piquiri mais se pa-
rece uma prisão, cheio de grades e
cadeados, e não é à toa: foram pelo
menos sete invasões neste ano,
segundo o setor de Assistência
Social da Cootacar (Cooperativa dos
Trabalhadores Catadores de Mate-
rial Reciclável de Cascavel). Grades
e cadeados retratam o medo mas
não são suficientes para impedir a
ação dos marginais.

Desta vez, era quase meia-noi-
te de terça-feira quando três ho-
mens armados com pé de cabra
arrombaram o barracão da coope-
rativa e renderam o guarda. Ele foi
amarrado e ameaçado. “Ameaça-
vam atingir a cabeça dele com o pé
de cabra”, conta Maria José, que

Prejuízo na Cootacar

trabalha na cooperativa há 19 anos.
Os ladrões invadiram três espa-

ços do barracão e estouraram ca-
deados. Roubaram comida, micro-
ondas, panelas e chaleiras, um
botijão de gás, carne dos coopera-
tivados, alguns itens de cobre, além
do telefone celular do guarda.

Depois que os ladrões saíram, o
guarda gritou por ajuda e foi socorri-
do por vizinhos, que o desamarraram.
A Polícia Militar foi acionada.

Abalada, a assistente social da
cooperativa, Alessandra Baldin,

Os bandidos não têm dado sossego para os empresários em Cascavel. Na
madrugada de ontem, uma lotérica foi alvo de ladrões no Bairro São

Cristóvão. Os bandidos invadiram o local e levaram um cofre. O prejuízo foi
de aproximadamente R$ 65 mil.

Segundo a polícia, o crime foi planejado. “Acreditamos nisso porque os
ladrões atuaram com uma logística melhor. Há crimes em que os bandidos

fazem por oportunidade, mas não foi o caso desse, já que os ladrões
procuravam especificamente pelo cofre. Estamos investigando o caso e já

temos algumas informações que ainda não serão divulgadas para não
prejudicar o andamento da apuração policial”, explica a delegada do GDE
(Grupo de Diligências Especiais), Anna Turbay.  Nenhum bandido foi preso.

Arrombamento em lotérica

pede ajuda para a instalação de câ-
meras e alarme no barracão: “Não
temos condições de comprar isso e
precisamos de ajuda. Suspeitamos
que esses bandidos sejam pesso-
as que têm acesso à cooperativa,
que sabem como funciona. Por aqui
passa muita gente de fora e muitos
trabalhadores dependem do susten-
to daqui para suas famílias”.

Apenas neste mês foram regis-
trados 17 roubos até a madrugada
de ontem, segundo registro diário
feito pela Polícia Militar.

PÉ de cabra foi usado como arma

e fios para amarrar o guarda

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Prejuízo na Cootacar
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Giro da
Violência
Carro apreendido
A Polícia Militar encontrou na tarde
de ontem um veículo Fiat Tipo usado
na tentativa de homicídio registrada
na madrugada de ontem no Bairro
Brazmadeira, em Cascavel. O carro
estava na Avenida Piquiri, Bairro
Interlagos. Segundo testemunhas do
crime, a vítima Heitor Simão estava
na Rua Adolfo Garcia quando os
atiradores passaram com o Fiat.
Heitor foi agredido a coronhadas e
levou um tiro. O rapaz continua
internado no HU (Hospital
Universitário), mas sem risco.

Comando educativo
A Ecocataratas, em parceria com a
PRF (Polícia Rodoviária Federal),
realiza hoje comando educativo por
conta do feriado prolongado. A ação
se inicia às 15h no posto da PRF da
BR-277 em Cascavel. No local, os
motoristas serão orientados quanto
ao uso de cinto de segurança no
banco traseiro dos veículos.

Drogas e armas
A Polícia Militar prendeu um homem
de 41 anos e apreendeu um
adolescente de 16 anos na Rua
Apinajés, Bairro Santa Cruz, em
Cascavel. Foi na tarde de ontem,
depois de denúncia recebida de que
no local funcionava um ponto de
tráfico de drogas. Uma viatura foi
conferir a denúncia e os militares
encontraram 50 gramas de cocaína e
um revólver sem munições.

Promovido
O bombeiro militar Paulo César Saraiva
da Silva, que atuava como cabo, foi
promovido a sargento. O socorrista
assumiu a graduação no dia 10 do
mês passado. Ele atua em Cascavel, no
4º GB (Grupamento de Bombeiros), e
faz parte da corporação de Bombeiro
Militar há 22 anos.

A PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) começou à 0h de hoje a Opera-
ção Nossa Senhora Aparecida em
todo o País. A ação segue até a
meia-noite de domingo (14).

Entre os focos da atuação dos
policiais rodoviários federais estão
o controle de velocidade com rada-
res portáteis e a fiscalização de
ultrapassagens proibidas. O trans-
porte de crianças e a abordagem
de motociclistas também estão na
lista de prioridades.

Com reforço de policiais que atu-
am na área administrativa da PRF,
a operação terá ainda ações de
educação para o trânsito.

No feriado do ano passado, em
cinco dias de operação, oito pes-

PRF de olho nas
rodovias no feriado

soas morreram em acidentes nas
rodovias federais do Paraná. Outras
126 ficaram feridas. A PRF atendeu
163 acidentes.

PREVISÃO DE MOVIMENTO
Os horários de maior movimento devem se concentrar no fim da tarde e início da
noite de hoje, na manhã de sexta e na tarde e na noite de domingo.
A expectativa da PRF é de que no Paraná o fluxo de veículos seja pelo menos
20% superior à média registrada em dias comuns.
Com o objetivo de garantir a segurança e a fluidez do trânsito, a PRF proibiu as
obras em rodovias durante o feriado, à exceção daquelas emergenciais ou que não
possam ser interrompidas.

 AÇÃO SERÁ realizada nas rodovias a partir de hoje

CIRCULAÇÃO DE
BITRENS
Conforme portaria emitida pela
PRF, caminhões bitrens com
dimensões excedentes e
caminhões cegonhas estão
proibidos de circular em
rodovias federais de pista
simples no horário das 16h às
22h, tanto hoje quanto no
domingo. A restrição também
vale para a manhã de sábado,
das 6h ao meio-dia

PRF
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A Federação Paranaense de Fute-
bol convocou os dirigentes das 12
equipes que disputarão a elite do Es-
tadual em 2019 para a reunião arbi-
tral que definirá sobre o próximo cam-
peonato. O encontro será no próxi-
mo dia 23 (terça-feira), às 10h, no
Hotel Lancaster, em Curitiba.

A reunião deverá definir apenas as
datas da competição, já que o regu-
lamento será o mesmo de 2018, de-
vido ao formato de disputa precisar
ser mantido por pelo menos dois anos,

Mundial de caratê
Com o visto já aprovado e os
treinos mais alinhados visado às
disputas do Campeonato Mundial de
Caratê, os caratecas Volmir Maziero
e João Carlos Chiocca Martelli
confraternizam com amigos,
familiares e apoiadores neste
domingo, no último evento para
arrecadar recursos para a viagem ao
Canadá, onde disputarão a
competição de 22 a 28 deste mês. O
almoço de confraternização neste
fim de semana será na sede do
grupo de motoqueiros Os Possuídos,
no Jardim Veneza. O cardápio conta
com cortelão, porco assado e coxa e
sobrecoxa, com acompanhamentos.
Ainda há ingressos disponíveis. Os
valores são R$ 30 para adulto e R$
15 para crianças de 5 a 10 anos.

Jojups
A fase final da Divisão B da 31ª
edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná) começa hoje
em Chopinzinho. A abertura oficial
está marcada para as 19h no
Ginásio Dionisto Debona. No total,
a competição reunirá
aproximadamente 2,5 mil pessoas,
entre atletas e dirigentes, de 89
cidades do Estado. Cascavel
participará dos Jogos com suas
equipes masculinas de futsal,
handebol e voleibol, além de contar
com representantes no vôlei de
praia feminino e no xadrez (em
ambos os naipes), que são
modalidades de livre participação.

Terrão
O fim de semana prolongado com o
feriado desta sexta-feira terminará
com uma decisão no Jardim Colonial,
com a final do Campeonato Terrão,
no domingo. A disputa do título
está marcada para as 10h30, com
Treme Terra x Frutana/Mercado
Samara. Antes, às 9h30, haverá a
disputa de terceiro lugar entre Bar
Fortaleza/Delta Lanches/Interlagos e
Força Jovem. A expectativa dos
organizadores é de que um bom
número de pessoas acompanhem as
partidas finais da competição.

FPF convoca
times para arbitral

de acordo com o Estatuto do Torcedor.
Neste ano, de maneira inédita, o cam-
peonato foi disputado no sistema de Ta-
ças (Dionísio Filho e Caio Júnior), com as
equipes separadas em dois grupos.

Com o rebaixamento de União e
Prudentópolis, e a ascensão de Cas-
cavel Clube Recreativo e Operário, a
Primeira Divisão do Paranaense 2019
contará com: Atlético, Cascavel CR,
Cianorte, Coritiba, Foz do Iguaçu, FC
Cascavel, Londrina, Maringá, Paraná
Clube, Operário, Rio Branco e Toledo.

De volta à elite do Paranaense de Futebol, o Cascavel Clube Recreativo já
preparou três modalidades de sócio-torcedor para o Estadual 2019:
Serpente Tricolor Gold, Serpente Tricolor Silver e Serpente Tricolor
Bronze. Os valores e detalhes dos pacotes serão revelados no dia 1º de
dezembro, data da apresentação dos atletas que vestirão a camisa da
equipe no ano que vem.

Cascavel CR

REPRESENTANTES de FC Cascavel (à esq.), Foz do Iguaçu e Londrina no último arbitral

 FPF
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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, 11 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

Copa União de Futebol
Amador começa domingo

Duas semanas depois do térmi-
no da Taça Cascavel, com a defini-
ção do Resenha FC como campeão,
a Liga de Futebol e Futsal Parana-
ense dará início neste domingo à
Copa União de Futebol Amador, que
terá três jogos na primeira rodada,
todos às 15h30: Ponte Preta x Rivi-
era, no campo do Santa Cruz; Real
Futebol x Consolata, no campo do
Jardim Colonial; e Resenha x Lar-
gados, no campo da comunidade de
Alto Bom Retiro.

Além dessas equipes, o Cas-
cavel Sport World, que folga nes-
te fim de semana, também dispu-
tará a competição, que é realiza-
da na categoria Idade Livre e será
encerrada apenas em dezembro.
O CSW é também um dos nova-
tos no Amador da Liga, e utilizará
nas disputas sua equipe sub-20.
O Real é o outro novato, enquan-
to os demais participantes dispu-
taram a Taça Cascavel.

“A diferença é que a partir de
agora as equipes vão se configu-
rando, vão selecionando jogado-
res para montar seus elencos, já
que a Taça Cascavel foi a primei-
ra competição adulta da Liga, e
depois de muito tempo sem cam-
peonatos na cidade. Por isso, não
tinham como ver os atletas em
ação. Para a Copa União os diri-

gentes já levaram para suas equi-
pes os jogadores que precisavam,
para suprir a necessidade em
determinadas posições. Também
por isso, resolvemos realizar esta
Copa agora, tão pouco tempo de-
pois do encerramento da Taça”,
explica Amilton Rodrigues, presi-
dente da Liga fundada neste ano.

Forma de disputa
De acordo com o regulamento

da Copa União, as equipes

participantes se enfrentarão em

turno único na primeira fase e as

quatro melhores farão a

semifinal, em partida única,

para definição dos finalistas,

que também se enfrentarão

em partida única.
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 Depois de sofrer uma virada in-
crível contra a Alemanha e quase
se complicar diante da fraca equi-
pe do México, a seleção brasileira
feminina de vôlei por pouco não se
complicou contra a Holanda, on-
tem, na segunda fase do Mundial,
no Japão. O time, porém, soube
crescer no momento decisivo e
saiu de quadra com uma vitória por
3 sets a 2, quebrando a invencibili-
dade das holandesas.

A virada foi fundamental para a
equipe comandada pelo técnico
José Roberto Guimarães seguir
viva na competição, somando ago-
ra seis vitórias e 18 pontos no Gru-
po E. Por outro lado, as brasileiras
seguem sob imenso risco de uma
eliminação precoce, uma vez que o
Japão bateu o time misto da já clas-

Em busca do jogo perfeito
sificada e líder Sérvia por 3 a 1 no
encerramento da rodada. Assim, as
asiáticas chegaram a sete vitórias
e 21 pontos, mesmos números da
própria Sérvia e da Holanda, agora
terceira colocada pelos critérios de
desempate (apenas os três melho-
res se classificam).

Com esse quadro já definido, a
seleção brasileira enfrentará as
donas da casa nesta quarta-feira,
às 7h20 (de Brasília), em busca de
uma vitória por 3 a 0, pela última
rodada. Caso perca um set sequer,
o Brasil será eliminado precocemen-
te do Mundial.

Escândalo Os envolvidos Argentina

Destaque na Copa 2018, o futebol
belga sofreu um grande baque, ontem,
com uma grande operação policial
realizou buscas e apreensões em dez de
16 clubes da primeira divisão, em 44
localidades diferentes. O intuito da
operação foi desmontar uma
organização criminosa que se utiliza do
futebol para praticar lavagem de
dinheiro e outras atividades corruptas.
Entre os suspeitos, donos de clubes,
dirigentes, jogadores, empresários,
treinadores e árbitros semiprofissionais.

Entre os envolvidos que já foram
detidos, Mogi Bayat, ex-diretor
do Anderlecht, que controla
cerca de 90% do mercado de
transferências belga; o atual
treinador do Brugges, Ivan Leko,
que conquistou o Campeonato
Belga da temporada passada e
os árbitros Sébastien Delferière
e Bart Vertentes. Além de
Herman Van Holsbeeck, que
treinou o Sporting de
Anderlecth (2004-2018).

Rival do Brasil na próxima terça-feira
(16), a seleção da Argentina enfrenta
hoje a equipe do Iraque, às 14h45
(de Brasília). O técnico interino Lionel
Scaloni, que já não contava com Lionel
Messi, fora de lista de convocados,
perdeu outros cinco jogadores, que se
lesionaram durante o fim de semana: o
goleiro Franco Armani (River Plate), o
defensor Alan Franco (Independiente),
o meia Palacios (River) e os atacantes
Cristian Pavón (Boca Jrs) e Gonzalo
Martínez (River).

        AMISTOSOS
14h45 Argentina x Iraque
15h45 País de Gales x Espanha
16h França x Islândia
20h30 EUA x Colômbia

           LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Polônia x Portugal

JOGAM HOJE

O Mundial de Surfe chegou às fases decisivas na França. Ontem, no segundo
dia de provas masculinas em Hossegor, o brasileiro Filipe Toledo, líder do
campeonato, foi eliminado, ao passo que Gabriel Medina, William Cardoso e
Adriano de Souza mantiveram viva a Brazilian Storm (Tempestade Brasileira).
Já Michael Rodrigues teve seu confronto com o havaiano paralisado por conta
do vento que influenciou na formação de ondas durante a terceira fase.

WSL


