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 A governadora Cida Borghetti assinou ontem decreto que cria oficialmente o Colégio Militar
de Cascavel. O prédio ainda não está pronto, mas a previsão é de início das aulas já em

2019. Os alunos terão de passar por teste seletivo da Polícia Militar.

Cida cria o Colégio
Militar de Cascavel
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No coração da cidade
Não é à toa que a imagem da padroeira da cidade fica no coração de
Cascavel. Agora, para coroar essa ligação, a Catedral Nossa Senhora

Aparecida vai passar por reforma, 40 anos depois de concluída.
 Págs. 6 e 7
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 “[Para] quem acha que

estou fugindo de debates...

estou cuidando da minha

saúde. Não adianta eu

debater, ter uma recaída e

voltar para o hospital”

Megasena
Concurso: 2086

04 35 43 46 47 53

Dupla sena
Concurso: 1850

08 09 22 33 38 441º sorteio

01 26 29 31 33 432º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1722

02 04 05 07 08 11 12 14
15 17 19 21 22 23 25

Quina
Concurso:  4798

02 29 47 68 69

Timemania
Concurso: 1242

16 30 42 46 49 65 73
TIME DO PAULISTA/SP

Lotomania
Concurso: 1908

08 16 17 22 23 26 29
34 36 40 42 43 55 56

67 69 71 73 80 86

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05326

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

36.999
03.006

67.055
58.190

56.756

Dia da Sorte
Concurso: 061

05 08 10 13 19 25 28
ABRILMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
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24/10 - 14h47
MINGUANTE

31/10 - 14h42
NOVA

09/10 - 00h47
CRESCENTE

16/10 - 15h02

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Opinião

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor
http://lcamorim.blogspot.com.br

 Mais um Dia da Criança e a minha filharada está longe, longe, e
não é fácil fazer a travessia com frequência. Então passamos o Dia da
Criança sozinhos, sem nossas crianças. Mas é a vida, a saudade
traz as pessoas queridas para mais perto da gente, os corações dos
pais estão onde os filhos estão. E as notícias que vêm d’além-mar são
felizes, muito felizes. No próximo ano eu vou lá e mesmo que não seja
dia dos pais, dia das mães ou dia das crianças, será como se fosse.

As filhas se foram, a casa ficou enorme, cheia de saudade. Xuxu,
a nossa Pinscher que quase completou 20 anos de idade, também se
foi e a casa ficou maior ainda, mas felizmente um barulho de criança
permaneceu para preencher um pedacinho do dia, um pouco da
nossa vida. Falo de Gabriel, o sobrinho que agora tem 14 anos mas
que desde pequeno passou a tarde aqui, conosco. A mãe dele trabalha
o dia todo, então depois da escola ele vinha ficar conosco até que a
mãe viesse apanhá-lo à noitinha.

Gabriel também cresceu e ficou independente, não precisa mais
de nós. Então nós vamos, sim, para Portugal, no próximo ano, em
janeiro e voltamos em abril. Sabem por quê? Porque nosso neto
chega em abril, o neto português de Daniela e Pierre. E neto é filho duas
vezes. Então lá vamos nós, de mala e cuia, para paparicar o neto ou
neta que chega, que é a criança que falta em nossas vidas.

E de repente logo chega também mais um neto, o neto francês de
Fernanda e Romain e será felicidade em dobro.

Este será, pois, um Dia da Criança muito feliz para nós todos.
Porque um neto ou neta está chegando e voltaremos a comemorar o
Dia da Criança. Sim, os netos começaram a chegar. E eles são
portadores de uma felicidade incomensurável, só comparável ao pe-
ríodo feliz quando nossas filhotas chegaram e cresceram, uma época
tão feliz que passou tão rápido.

Se vamos ser mais felizes? Ah, vamos sim, porque todos os dias
serão dos netos que chegam, todo dia será dia da criança.

DIA DOS NETOS

DIVULGAÇÃO

Pelas redes sociais, o
candidato à Presidência da

República pelo PSL, Jair
Bolsonaro, rebateu as críticas
sobre sua ausência e suposta

fuga dos debates com o
candidato do PT, Fernando
Haddad. Segundo ele, após
um novo exame a que será

submetido no dia 18, deverá
ser liberado pelos médicos

para os debates e demais
atividades de campanha.
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Transmissão de cargos
Como já se esperava, Cida Borghetti (PP) confidenciou

aos membros da equipe que fará uma transmissão de
cargos que ficará eternizada na memória dos paranaenses,
no jeito de ser dela: democrática e transparente. Mudando
da esfera estadual para a municipal, a expectativa também

é pela condução da equipe e do repasse antecipado de
dados ao presidente eleito para o biênio 2019/2020, na
Câmara, Alécio Espínola (PSC). As tratativas ainda não

ocorreram - o atual presidente Gugu Bueno (PR) parece
que não pretende antecipar a saída.

FINALMENTE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos
Figueiredo Nardi, cumpriu esta semana determinação
judicial após ação civil pública de Ângelo Mazzuchi para
que seja contratado médico hematologista no
Hemocentro da 10ª Regional de Saúde. Foram nomeados
os servidores que vão compor as comissões de
organização de PSS (Processo Seletivo Simplificado) e
também para avaliação da titulação dos candidatos.

Futuro incerto
Ficou evidente na recepção
do chefe da Casa Civil, Dilceu
Sperafico, o clima de
incertezas e o quanto Cascavel
ficou órfã de
representatividade legislativa.
Nenhum deputado esteve
presente na reunião que
tratou da liberação de
pagamentos das áreas usadas
para o futuro Aeroporto
Regional - um dos assuntos
mais importantes para o
Paraná como um todo. Dá
para saber agora como serão
as futuras reivindicações: será
que os eleitos de Maringá e
Curitiba estarão em Cascavel?

Últimas ações
Inclusive, Sperafico deixará o
cargo de chefe da Casa Civil
antes do fim da gestão de
Cida Borghetti (PP). Ele

pretende reassumir o mandato
de deputado federal, que se
encerra em dezembro. Nesse
curto espaço de tempo ele
pretende priorizar o
funcionamento do Hospital
Regional de Toledo, que ainda
não conseguiu sair do papel.

Eleições 2020
Juarez Berté, atual
coordenador regional do
governo, deve se manter
como presidente do DEM. A
sigla está se fortalecendo
interessada nas disputas
municipais de 2020. O
advogado Moacir Vozniak
decidiu deixar o PTC para
migrar para o DEM - outros
estão prestes a seguir o
mesmo caminho: Walmir
Severgnini (PSD) e Gilson
Teixeira dos Santos, Tikin
(PTC). Berté já disse meses
antes que quer a prefeitura.

Crédito para
a Educação

 Reportagem: Josimar Bagatoli

BANCO DE HORAS
Em sessão nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores
analisa a proposta do Executivo municipal para legalizar o
banco de horas. Os parlamentares decidirão se nos casos em
que não houver possibilidade de pagamento a administração
estará autorizada em manter essa “reserva” até que o
servidor possa descontá-la. A medida depende da alteração
da Lei 2.215/1991, passando a vigorar o texto onde o servidor
designado para função gratificada não será remunerado para
pagamento de horas extraordinárias, sendo que as horas
realizadas além da jornada mensal de trabalho, comprovadas
por meio de registro eletrônico de ponto, serão lançadas em
banco de horas, sem acréscimos, as quais deverão ser
compensadas em 24 meses. Conforme o encaminhamento da
justificativa, esse prazo hoje seria de 90 dias.

 Pouco tempo antes de
viajar para o exterior, o pre-
feito Leonaldo Paranhos
(PSC) encaminhou pedido de
créditos adicionais suplemen-
tares para a Secretaria de
Educação de Cascavel.

O montante de R$ 3 mi-
lhões tem como origem uma
renúncia de verbas feita pela
Câmara de Cascavel - R$ 3,5
milhões estavam previstos
na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias deste ano para cons-
truir a sede administrativa e
as salas de apoio do Legis-
lativo municipal. Porém, dian-
te da crise econômica, os
parlamentares decidiram adi-
ar a execução do projeto.

Assim, a verba está no-
vamente inclusa na LDO de
2019, em apreciação pelas
comissões permanentes; R$
500 mil já foram destinados
à Agricultura e aos Assuntos
Comunitários.

O crédito será usado para
a compra de kits escolares
para o Ensino Fundamental -
distribuídos em 2019 -, esti-
mados em R$ 974 mil, ma-

nutenção e desenvolvimento
do Ensino Fundamental, ava-
liado em R$ 502 mil, e com-
pra de equipamentos, mobí-
lias e materiais para a Secre-
taria de Educação, no valor
de R$ 1,5 milhão, incluindo
bancos para refeitórios, cor-
tinas, computadores para la-
boratório de informática,
computadores para setor ad-
ministrativo, aparelhos de ar-
condicionado, mobiliário em
geral e parques infantil para
as respectivas escolas.

O Executivo alega que
estão em andamento outras
obras importantes, em cin-
co escolas, com previsão
de entrega para dezembro
deste ano, como a constru-
ção da Escola Ademir Cor-
rea Barbosa, no Bairro San-
ta Cruz, e da Escola Muni-
cipal Arthur Oscar Momba-
ch, no Distrito de Sede Al-
vorada. Já as escolas mu-
nicipais lta Sampaio, José
Henrique Teixeira e Irene
Rickli passam por reformas.
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O secretário-chefe da Casa Civil,
Dilceu Sperafico, anunciou na tar-
de de ontem o início das negocia-
ções para o pagamento de indeni-
zações das áreas que serão desa-
propriadas para a construção do
Aeroporto Regional do Oeste do
Paraná. Dilceu disse que a orienta-
ção da governadora Cida Borghetti
é de que o processo ocorra com
rapidez para que as obras do aero-
porto - aguardado há quase 40
anos - possam ser iniciadas o mais
brevemente possível.

Um levantamento inicial indica
que seriam 24 proprietários.

O primeiro passo foi dado pela
governadora Cida Borghetti em ju-
lho, com a assinatura do decreto

Desapropriação
para aeroporto

de desapropriação e a liberação
de recursos de R$ 10 milhões
para as indenizações e acordo
com a Itaipu para a realização dos
projetos e liberação para o paga-
mento às famílias.

O Aeroporto fica entre os muni-
cípios de Cascavel, Toledo e Tupãs-
si, cujos prefeitos por meio de de-
cretos declararam a área como de
utilidade pública.

Cida cria colégio
militar de Cascavel

O Paraná passará a contar com mais

três colégios da Polícia Militar em

2019. Nessa quinta-feira (11), a
governadora Cida Borghetti assinou

decreto que cria os colégios de

Maringá, Cornélio Procópio e

Cascavel. Cida destacou que a

criação das novas unidades segue o

planejamento estratégico de
interiorização do ensino militar.

Cida explicou que a direção das

escolas será feita pela Polícia Militar

e a gestão pedagógica administrada

pela Secretaria de Estado da

Educação. Os colégios de Maringá e
de Cornélio Procópio funcionarão em

escolas em que o ensino regular já

acontece. Já o de Cascavel será no

Centro Nacional de Treinamento em

Atletismo, que está em fase final de

construção. Os novos alunos que
entrarão em 2019 vão passar pelo

processo seletivo da Polícia Militar.

Começa hoje o
horário eleitoral
O horário eleitoral gratuito do

segundo turno das eleições 2018

começa nesta sexta-feira (12) e vai

até o dia 26 de outubro. Nessa

quinta-feira (11) o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) aprovou o plano

de mídia das campanhas em rádio e

TV para os candidatos ao governo e

à Presidência da República.

Os programas vão começar com a

propaganda de Jair Bolsonaro (PSL),
que obteve mais votos no primeiro

turno, seguido por Fernando

Haddad (PT). A ordem dos

candidatos inverte a cada dia.

Agora, cada candidato terá cinco

minutos duas vezes ao dia, de segunda
a sábado, no rádio e na TV, às 7h e às

12h no rádio e às 13h e às 20h30 na TV.

 Bairro Santa Cruz
Supermercado Norte Sul
Endereço: Rua Xavantes, 855

 Bairro: Cascavel Velho
Aliança Supermercado
Endereço: Rua Suíça, 2.148

 Bairro: São Cristóvão
JPS logística - Depósito
Endereço: Rua Antonina, 978

 Bairro: Esmeralda
Supermercado Remonatto
Endereço: Rua Tito Muffato, 1.034

 Bairro: Morumbi
Supermercado Remonatto
Endereço: Rua Monte Negro, 139

 Bairro: XIV de Novembro
Colégio Estadual XIV de Novembro
Endereço: Rua Amizade, 601

 O sinal analógico de televisão será desligado no dia 28 de no-
vembro em 155 cidades do interior do Paraná. A Seja Digital, enti-
dade não governamental e sem fins lucrativos criada por determi-
nação da Anatel, é a responsável pela operação do processo de
migração do sinal de TV.

Para ajudar as famílias que ainda não realizaram a instalação
do conversor da TV, a Seja Digital realiza neste sábado e domingo o
mutirão de instalação em parceria com os antenistas da cidade. A
ação será realizada em vários bairros diferentes das 9h às 17h,
em Cascavel.

As famílias cadastradas em algum programa social do governo
federal têm direito a receber kit gratuito da Seja Digital.

Mutirão por kit gratuito

 Bairro: Interlagos
Salão da Igreja São Francisco Xavier

Endereço: Rua Albert Einstein, 435

 Bairro: Floresta
Supermercado Muffato

Endereço: Rua Altemar Dutra, 1.357

 Bairro: Brasília
Gatti Supermercado

Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 1.007

 Bairro: Cataratas
Salão Comunitário Jardim Colméia

Endereço: Rua Monsenhor Guilherme, 225

 Bairro: Universitário
Salão comunitário Universitário

Endereço: Rua Ciências Sociais esquina
                 com Três Barras
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 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Aílton Santos

 “Desde que me entendo por
gente sou devota à minha santi-
nha. Minha mãe me ensinou e
até hoje rezo todo dia pela sua
intercessão”. A servidora públi-
ca Márcia Aparecia Kalinoski é
devota de Nossa Senhora Apare-
cida há mais de 40 anos, fruto
principalmente pela influência da
família. E Márcia garante: a san-
ta atende seus pedidos. “Ela é o
que me sustenta, é nela que me
apego nos momentos mais difí-
ceis da vida. Graças a Deus, Nos-
sa Senhora intercede e já fui con-
templada com muitas graças.
Tenho muito amor a ela”, conta.

Márcia é uma das milhares de
devotas de Nossa Senhora Apare-
cida, padroeira do Brasil e de Cas-
cavel. A santa reverenciada numa
estátua de Nossa Senhora da Con-
ceição, vestida com um manto azul
enfeitado, figura em muitas casas
Brasil afora.

Devoção a Nossa Senhora
Em Cascavel, sua imagem

está cravada no coração da cida-
de, em frente à catedral que até
recebe seu nome.

A imagem original fica exposta
na Basílica de Nossa Senhora Apa-
recida, na cidade de Aparecida, in-
terior de São Paulo. A festa em sua
homenagem é celebrada hoje, 12
de outubro, feriado desde 1980,
quando a basílica foi consagrada
pelo Papa João Paulo II em sua pri-
meira visita ao Brasil. Inclusive, a
Basílica de Aparecida é a segunda
maior do mundo.

Pároco da Catedral de Cascavel,
o padre Adimir Antonio Mazali ex-
plica que a devoção a Nossa Senho-
ra é uma das maiores no mundo:
“Há muitos milagres envolvendo
Nossa Senhora. Temos que lembrar
que ela é intercessora, quem faz o
milagre é Deus, mas a mão dela
ajuda, e muito! Nossa Senhora é a
grande intercessora do Brasil!”

NOSSA Senhora Aparecida, padroeira do

Brasil e de Cascavel

Os fatos foram registrados primeiramente pelos padres José Alves Vilela,

em 1743, e João de Morais e Aguiar, em 1757. A história foi registrada nos

livros da Paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá, à qual pertencia à

região onde a imagem da santa foi encontrada, em outubro de 1717.

Dom Pedro de Almeida, governante da capitania de São Paulo e Minas de

Ouro, passava por Guaratinguetá (SP) quando ia para Vila Rica (MG). A

população organizou uma festa para recebê-lo.

Nisso, pescadores foram para o Rio Paraíba com a missão de conseguirem

muitos peixes para a comitiva do governador, mesmo não sendo tempo de

pesca. Os três homens oraram pedindo a ajuda da Mãe de Jesus.

Quase desistindo da pescaria, um dos pescadores lançou a rede mais uma

vez. Não pegou peixe, mas a imagem de Nossa Senhora da Conceição, sem

a cabeça. Emocionado, lançou de novo a rede e então içou a cabeça que se

encaixou perfeitamente na pequena imagem.

Na sequência, para surpresa, eles pescaram tanto peixe que tiveram de

retornar ao porto com medo de a canoa virar.

Os pescadores chegaram a Guaratinguetá eufóricos e emocionados

com o que presenciaram e toda a população entendeu a intervenção

divina. Assim aconteceu o primeiro de muitos milagres pela ação de

Nossa Senhora Aparecida.

 Uma breve história
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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, 12 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

Aos 40 anos, a Catedral Nossa
Senhora Aparecida, um dos car-
tões-postais de Cascavel, será re-
vitalizada. Os primeiros passos
para isso já foram dados. “Inicia-
mos com uma sondagem das es-
truturas, escavações e elaboração
do projeto para instalação do ar-
condicionado e principalmente da
cobertura da estrutura que é de
concreto e nunca recebeu tratamen-
to adequado. Então o primeiro pas-

Catedral será revitalizada
so é começar com o que é mais
urgente e depois ir avançando”,
explica o coordenador da revitaliza-
ção, Gerson Ângelo Lorenzi.

A revitalização contempla mu-
danças internas e externas da Ca-
tedral. Além do telhado, os vitrais
serão trocados e colocados de for-
ma a melhorar a iluminação inter-
na e a ventilação. Reforços na es-
trutura também estão previstos:
“Precisamos melhorar a Catedral

de um modo geral, adaptá-la às
normas de segurança e acessibili-
dade, mas sempre preservando as
formas e as características que ela
tem. É um trabalho delicado”.

CUSTOS
O trabalho será feito em partes e o
orçamento inicial é de R$ 2 milhões a
R$ 2,5 milhões. Parte do dinheiro
vem da Festa da Padroeira, que
termina neste domingo, e o restante
de doações da comunidade. “O
andamento da obra depende das
doações. É uma obra da comunidade
cascavelense, não só de quem é
católico, então quem quiser doar
qualquer valor é bem-vindo e pode
ser entregue diretamente na
secretaria da igreja”.

QR Code

Passe seu leitor

 de QR Code e

faça um tour

pelo projeto

da Catedral

 Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Divulgação

REVITALIZAÇÃO contempla parte interna e

externa da Catedral
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Além da professora da rede mu-
nicipal de ensino diagnosticada
esta semana com meningite, mais
dois pacientes com o diagnóstico
da doença foram identificados em
Cascavel. A reportagem do Hoje

News apurou que deu entrada on-
tem no HU (Hospital Universitário)
um homem com meningite. De acor-
do com a esposa, ele apresentava
fortes dores na cabeça há cerca de
30 dias e já havia procurado ajuda
médica no Rio Grande do Sul, onde
moram, foi medicado e liberado na
sequência. Os sintomas persisti-
ram e quando chegaram a Casca-
vel para visitar parentes procuraram
atendimento na UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento), onde foi diag-
nosticado com HIV (vírus causador
da Aids) e posteriormente também
com meningite oportunista (neuro-
criptococose) comum em pacientes

Mais três casos
de meningite

com imunidade comprometida.
Esse tipo da doença é causado por
um fungo e não é transmissível, por
isso não é necessário tratamento
preventivo das pessoas que tive-
ram contato com ele.

A reportagem apurou também que
mais dois casos de crianças com a
doença que estão internadas no HU.
Uma de quatro e outra de seis anos.
A informação foi confirmada pelo pai
de uma delas, que contou que o filho
vinha tendo febre durante a semana
e que ontem procurou atendimento
na UPA. Após ser transferido para o
HU veio a confirmação.

Ele informou ainda que as duas
crianças estão no mesmo quarto
no Hospital Universitário e que ele
mesmo avisou os colegas do filho
que estuda no Colégio Marista Cas-
cavel para que fiquem atentos a
possíveis sintomas.

NFORMAÇÕES
DESENCONTRADAS
As informações oficiais acerca do
assunto são desencontradas. A
Secretaria de Saúde de Cascavel
nega que haja novos casos. A
assessoria do HU, por sua vez,
afirma que só a secretaria pode
confirmar a informação. Já a 10ª
Regional de Saúde afirma ter
conhecimento de uma criança com
suspeita da doença que foi
encaminhada ao HU e aguarda a
confirmação, mas que o estado dela
seria estável. A 10ª Regional informou
ainda que nem sempre é informada de
novos casos, principalmente quando
não se tratam de situações agressivas,
como a bacteriana, pois nesses casos
não é preciso fazer o bloqueio e
tratamento de pessoas que entraram em
contato com o paciente.

CASO DA
PROFESSORA
De acordo com a assessoria do HU,
a professora da rede municipal
permanece na UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) com o quadro
estável, porém considerado gravíssimo
e ainda corre risco de morrer.

De 15 a 19 de outubro, a Amic
(Associação de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do
Oeste do Paraná) realiza a segunda
edição da Semana do Nome Limpo,
com a intenção de proporcionar a
renegociação de dívidas. “Durante
essa semana, a pessoa que tem
alguma inadimplência e está com o
nome negativado pode procurar a
instituição financeira e negociar
direto com o gerente, com
condições diferenciadas”, explica
Luiz Sérgio Wosiack, assistente da
presidência da Amic.
Nesses casos, é aplicado o processo
de “novação de dívida”, quando um
débito é extinto e transformado em

Semana do Nome Limpo
um novo. Assim, o nome do devedor
pode ser retirado do Serasa,
possibilitando novas formas de
pagamento da dívida e também
estimulando a economia a se
movimentar novamente. “O período é
muito propício para isso já que temos
pela frente o pagamento do 13º
salário, mais dinheiro circulando na
praça... Isso é muito bom tanto para
quem está precisando pagar, quanto
para quem precisa receber”, comenta
Luiz Sérgio.
São instituições participantes: Sicoob,
Sicredi, Caixa, Banco do Brasil,
Fomento Paraná, Sescap PR, Destaque
Soluções em Cobranças e Rede Stop.
Mais informações: (45) 3036-5636.

Campanha de isenção
A partir desta segunda-feira (15) os

passageiros que solicitarem a
segunda via do Cartão ValeSim

receberão em créditos - convertidos
em passagens - o valor da taxa paga

por essa emissão.
 A taxa é de R$ 36,50.

É importante salientar que a cobrança
e a conversão da taxa em créditos

ocorrerá em todos os cartões ValeSim.
Durante o período da campanha, a
emissão da nova via de cartão será
feita somente na Central ValeSim, na

Rua Duque de Caxias, 770, ao lado da
Catedral de Cascavel, de segunda a

sexta-feira, das 8h às 17h.
A campanha é válida até o dia 31/12/

2018. A primeira via do Cartão
ValeSim continua gratuita.

 Reportagem: Cláudia Neis
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Felicidades!

Denildo Barreto Ferreira,
Moni Rasbold, Rose Lopes

Veiga, Maria Williams,
Mendonça Santos, Ana Maria

Marques,  Ana Maria, Diva
Maria Martins Simoes e
Paulo Armando Siqueira.

Simone, Rubens e Ariel, em contagem regressiva para
a chegada de Kalel. O registro é de Louys Tillit

Beleza Movel
Dia  23 de outubro tem o
lançamento do Projeto
Oficina de Beleza Móvel,

promovido pelo Provopar.
O evento será às 8h30, na
sede da instituição, Rua
Martim Afonso de Souza,
550, Bairro Pacaembu.

Dança
A  Escola de Ballet

Grazielle Viechnieski traz
mais uma vez para o público

de Cascavel e região um
espetáculo que une dança e

arte. Será dia 28 de
outubro, no Teatro unicipal.
Informações pelo telefone

(45) 99951-4344.

Música
O Clube Comercial promove dia 28 de outubro a 28a

Mostra de Violão Popular. O repertório promete agradar
todos os gostos! Será às 20h30, com entrada franca.

Se a tranquilidae da água
permite refletir as coisas, o

que não poderá a
tranquilidade do espírito?

Chuang Tzu
Hoje é a vez de Beatriz Tavares Zanferrari receber muitos

beijos e parabéns. Ela completa 15 anos.
Felicidades! A foto é de Adri Conte
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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

 � SBTMALHAÇÃO
Érico avista uma cabana na praia e

Jade se acalma. Mel pede que Gabrie-
la e Rafael não cancelem sua viagem
e afirma que Paulo e Marli cuidarão
dela. Rosália permite que Maria Alice
durma na casa de Alex. Álvaro se de-
clara para Verena. Pérola desconfia do

sumiço de Jade e Érico. Jade confessa a
Érico que está com medo de passar a
noite sozinha na praia. Érico consegue
avisar a Pérola que ele e Jade estão bem.
O barqueiro volta para buscar Jade e Éri-
co na praia.

ESPELHO DA VIDA
Cris, como Julia, se surpreende ao

constatar que Danilo não é Alain. Isa-

bel espreita a casa de Júlia, e a guar-
diã a alerta sobre o perigo de ficar no
local. Julia e Danilo se encantam um
com o outro. Michele e Pat sonham
em participar do filme de Alain e co-
nhecer Mauro César.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca se sente culpado por ter

beijado Waleska. Damásia prepara a
comida do restaurante com a ajuda de
Elmo. Amadeu fica encantado com o
quadro de Marocas encontrado no Alba-
troz e se apropria da obra de arte. Emílio
conta a Belém que conseguiu ter aces-
so a documentos referentes à guerra do
Paraguai e tem esperança de encontrar
alguma prova contra Dom Sabino.

SEGUNDO SOL
Gorete confessa que Natalino é o

pai biológico de Badu. Karola confronta
Laureta sobre a história de sua vida.
Laureta revela a Karola que Beto e Lu-
zia já sabem que seu filho está vivo.
Clóvis decide perdoar Gorete e os dois
se casam. Ícaro e Rosa reatam e se
amam. Beto e Ionan vão atrás de Ka-
rola, que nega o envolvimento com o
bebê de Luzia.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Glória telefona para Luísa e pede para

ela ir até a galeria. Guilherme pede ofi-
cialmente Raquel em namoro. Glória fala
sobre uma obra de arte com Marcelo.
Lindomar contrata uma empresa para
dedetizar a escola.

Susana pede para
falar com Barrabás

Simão Fariseu tenta expulsar Ade-
la de sua casa, mas Jesus o impede.
Ela se sente envergonhada, mas o
Messias ergue seu queixo e sorri. Emo-
cionada e profundamente arrependida,
Petronius aceita fazer uma nova bus-
ca à Madalena. . Jesus questiona a
atitude de Simão Fariseu e perdoa os
pecados de Adela. Dimas tenta dis-
farçar diante de Claudia. Joana visita
João Batista na prisão. Hélio e Longi-
nus trocam provocações. Malco en-
contra Ami bêbado, rodeado de prosti-
tutas. Caius se aproxima e questiona
Ami. Barrabás agradece a visita de
Susana. Ami suborna Caius. Malco
chama a atenção de seu tio.

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Se precisa de ajuda para conseguir
um emprego, conte com a família. O
pessoal de casa também pode dar
alguns conselhos para melhorar a
sua imagem.

To
ur

o

Nesta sexta-feira, sua habilidade
para se expressar está em alta, mas
evite se distrair no trabalho. Melhor
redobrar a cautela com as informa-
ções no serviço.

G
êm

os

Vale a pena se concentrar nas finan-
ças e cuidar melhor do que é seu. Há
chance de realizar um sonho de con-
sumo, se já vinha se preparando
 para isso.

C
ân

ce
r Você estará com mais segurança para

correr atrás dos seus interesses. O
astral é favorável para investir em uma
parceria, desde que deixe as diferen-
ças pessoais de lado.

Le
ão

Você vai se sair melhor se ficar longe
dos holofotes. Dedique-se às tarefas
de rotina e as que podem ser desem-
penhadas a sós. Você pode sentir atra-
ção por alguém com compromisso.

V
ir

ge
m É uma fase favorável para viver novas

experiências e se interessar por as-
suntos que não fazem parte do seu dia
a dia. Preste atenção ao conselho de
uma amiga, inclusive na vida amorosa.

Li
br

a

A vida profissional está em destaque e
você pode causar uma boa impressão
no trabalho. Será preciso trabalho duro
para chegar aonde deseja. Talvez a vida
amorosa fique em segundo lugar hoje.

E
sc

or
pi

ão Você estará com mais interesse em
aprender coisas novas. Não deixe
passar a chance de viver experiênci-
as diferentes, ainda mais se tiver a
oportunidade de viajar.

S
ag

it
ár

io Hoje, o astral é favorável para fazer
ajustes e se livrar do que incomoda,
seja um pequeno detalhe ou algo im-
portante. Pode ter boas novas com
dinheiro.

C
ap

ric
ór

ni
o

Agir em equipe será a melhor maneira
de conquistar o que quer. Aproxime-
se de quem tem as mesmas metas e
aposte em uma sociedade.

A
qu

ár
io

A concentração pode fazer a diferença no
trabalho, por isso, priorize tudo o que pode
fazer a sós. Não se preocupe com as
finanças: o dinheiro vai entrar, mas estará
ligado diretamente ao seu esforço.

 P
ei

xe
s Aposte na criatividade e em propostas

originais para se destacar na vida pro-
fissional. Com diplomacia, vai ser mais
fácil convencer as pessoas a aderi-
rem às suas ideias.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 06

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

A maioria

das agressões

ocorre dentro

da família

 Crimes de violência física, psi-
cológica e abuso sexual contra cri-
anças ainda são comuns e em Cas-
cavel os dados de atendimento de
vítimas de violações de direito cha-
mam atenção. No Dia de Nossa
Senhora Aparecida também se co-
memora o Dia da Criança e neste
ano já foram atendidos 123 casos
de violações de direitos, de acordo
com a Secretaria de Assistência
Social do Município: uma média de
quase uma vítima a cada dois dias.

Os casos se dividem em violên-
cia intrafamiliar - física ou psicoló-
gica -, abuso sexual, exploração
sexual, negligência ou abandono.
“A maior violação de direitos ocor-
re dentro da família e em famílias
com condição social menos favorá-
vel, embora também exista nas fa-
mílias de poder aquisitivo maior. E
os casos mais comuns são agres-
sões físicas graves, que existem
bastante ainda, associados à vio-
lência psicológica”, explica a con-
selheira Andrelina Battisti.

Do total de casos de violações
de direito atendidos neste ano, 25
foram abusos sexuais, e o mais pre-
ocupante é que esse tipo de violên-
cia ocorre dentro do ambiente fami-
liar, com as pessoas mais próximas
da criança. “E aí a criança não quer
falar porque o abusador é alguém

Uma vítima
de abuso a
cada 2 dias

que ela gosta. Quando a criança ex-
põe a situação, é porque o abuso já
ocorreu várias vezes”, lamenta.

Muitas crianças também con-
tam na escola e várias denúncias
ao Conselho Tutelar surgem dessa
forma. “Os pais percebem pelo com-
portamento da criança, que muda,
mas na escola a liberdade de falar
é maior e os professores são cola-
boradores diretos para que esses
crimes sejam investigados”, relata.

 REDE DE PROTEÇÃO
Para a criança vítima de violação de direitos, há acompanhamento por parte

da Rede de Proteção Social de Média e Alta Complexidade por meio de

apoio, orientação e acompanhamento às famílias que têm as crianças em

situação de ameaça ou violação de direitos e, dependendo do caso, a criança
é encaminhada para o serviço de acolhimento familiar ou institucional.

Em Cascavel, há 110 crianças sendo assistidas no Família Acolhedora. No

Recanto das Crianças, são 20 menores de idade acolhidos.

NO ESTADO
Considerando todo o Estado, a

estatística chama ainda mais a

atenção. São 2.721 casos de

estupro de vulnerável com vítimas
de até 17 anos. Os dados da Sesp

(Secretaria de Segurança Pública)

contabilizam os registros até 30

de setembro deste ano. Em todo

o ano passado, foram 3.028 casos

registrados. A maioria de estupro
de vulnerável.

Uma vítima
de abuso a
cada 2 dias
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Giro da
Violência

Contrabando em veículo
Policiais militares do BPFron (Batalhão
de Polícia de Fronteira) apreenderam
ontem em Toledo um veículo carregado
com pacotes de cigarros
contrabandeados do Paraguai. Foi na
madrugada de ontem. O veículo estava
estacionado e os policiais viram um
homem do lado do carro. Os militares
foram realizar a abordagem e o
suspeito fugiu em meio ao matagal.
Dentro do automóvel estavam 1.600
pacotes de cigarros contrabandeados.

Maria Paraguaia
em liberdade
Maria Conceição de Queiroz,
conhecida como Maria Paraguaia, saiu
da cadeia pública de Corbélia depois
de quase um ano presa. Ela era
suspeita de tráfico de crianças após
ter sido encontrada com um menino e
mais duas crianças do Paraguai. O
caso tramita na Justiça Federal. A
defesa não deu detalhes sobre o
resultado do julgamento, já que o
processo corre em segredo de Justiça,
e disse que o resultado será divulgado
na semana que vem.

Criança atropelada
AÍLTON SANTOS

Cinto de segurança como alia-
do de quem está tanto no banco da
frente quanto no banco de trás do
veículo. É o item de segurança mais
importante e que, em caso de aci-
dente, previne que os passageiros
não sejam ejetados do veículo, com
resultado de lesões mais graves ou
até mesmo a morte.

Foi com foco no uso do cinto que
a PRF (Polícia Rodoviária Federal),
em parceria com a Ecocataratas, re-
alizou ontem uma ação de fiscali-
zação na BR-277 em frente ao pos-
to da PRF e parou os motoristas

Orientação
na rodovia

que estavam com passageiros no
banco traseiro, muitos deles sem
usar o cinto de segurança. Os fun-
cionários da Ecocataratas entrega-
ram panfletos e foram responsáveis
pela orientação.

A ação faz parte da Operação
Padroeira, que começou ontem e vai
até domingo, com reforço na fisca-
lização das rodovias durante o feri-
ado de Nossa Senhora Aparecida.

MOTORISTAS foram orientados sobre a importância do uso do cinto de segurança

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
apreendeu 91 quilos de maconha em
Santa Terezinha de Itaipu na BR-277.
Foi na noite de quarta-feira. Os
policiais abordaram um veículo Voyage
com placas do Rio de Janeiro. O
condutor estava nervoso e os policiais
resolveram fazer uma vistoria no
veículo. Ao abrir o porta-malas do
carro, a polícia encontrou quatro
sacos carregados com maconha. O
motorista, um homem de 37 anos, foi
preso, além das duas passageiras de
23 e de 19 anos. O Voyage estava
com adulteração de sinais
identificadores, com placas clonadas e
tinha registro de furto no Rio de Janeiro
do fim do ano passado. A ocorrência
foi encaminhada para a Polícia Civil de
Santa Terezinha de Itaipu.

PRF

Uma criança foi atropelada na tarde de
ontem em frente a um Cmei (Centro
Municipal de Educação Infantil) no
Bairro Interlagos em Cascavel. O
acidente foi na Rua Jaramá. A criança
não frequenta o local e foi participar
de uma festa. Ela atravessou a rua
correndo e foi atingida pelo carro. O
menino teve ferimentos leves e foi
encaminhado para uma unidade
hospitalar.
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Cascavel Futsal “respira” Joinville,
que chega hoje à cidade para treinar

          AMISTOSO DA SELEÇÃO
15h Brasil x Arábia Saudita

      AMISTOSOS
8h Coreia do Sul x Uruguai
21h30  Peru x Chile

           LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Bélgica x Suíça
15h45 Croácia x Inglaterra

           SÉRIE B
19h15 Juventude x Goiás
20h30 Atlético-GO x S. Correa
21h30 CSA x Ponte Preta

         BRASILEIRÃO
17h Flamengo x Fluminense
19h Santos x Corinthians
21h Bahia x Paraná Clube

            SÉRIE B
15h30 Oeste x Fortaleza
16h30 Guarani x Avaí
16h30 Vila Nova x Boa Esporte
19h Figueirense x Coritiba
21h Londrina x São Bento

        LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Holanda x Alemanha

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

A rodada de ida das oitavas de fi-
nal da Liga Nacional de Futsal come-
ça nesta sexta-feira com o clássico
gaúcho entre Atlântico e Assoeva e
terá prosseguimento durante o fim
de semana. Para o Cascavel Futsal
o compromisso será terça-feira, às
20h15, no Ginásio da Neva, contra
o atual campeão Joinville.

A equipe catarinense, aliás, chega
hoje à Capital do Oeste, demonstran-
do concentração para a partida. É que
o Joinville atuou ontem à noite em São
Paulo pela decisão do título da Copa
Brasil, com o Corinthians, e optou por
pegar a estrada rumo ao Paraná tão
logo a partida foi encerrada.

Já o time cascavelense teve a se-
mana cheia para treinar pela primei-
ra vez no último mês. Com isso, con-
seguiu recuperar alguns atletas que
estavam em tratamento, caso de
Adeirton, que voltou no último fim de
semana, no jogo com o Pato, e Xan-
gai, ausência no último compromis-
so. Outro que volta a ser opção é
Marquinhos, depois de representar a
equipe no Jogo dos Craques da LNF,
no último sábado em Santa Catarina.

Essa partida que reuniu os cra-

ques da Liga, aliás, foi determinante
para a saída do ala Yan do tricolor pen-
tacampeão paranaense. Ele recusou-
se a participar do Jogo e acabou fora
do elenco cascavelense. Já o goleiro
Ramón segue fora por lesão, bem
como o ala Kauê, por conta de uma
cirurgia para correção da visão.

R$ 20
Os ingressos para Cascavel x
Joinville podem ser adquiridos

antecipadamente até este domingo
(14) ao preço promocional de
R$ 20, nos tradicionais postos

de vendas.

 CARATECAS NA SELEÇÃO DO PR
Após passarem por seletivas regionais realizadas nos quatro cantos do País, os

melhores caratecas do Brasil estarão reunidos nos próximos dias para as

disputas da Etapa Final do Campeonato Brasileiro, que será realizada em Belo

Horizonte (MG), na próxima semana – terça (16) a sábado (21).

A competição, realizada pela Confederação Brasileira de Karatê, reunirá cerca de

1.500 competidores para as disputas no Ginásio Mineirinho. Dentre os participantes

estarão oito cascavelenses, que integram a seleção do Paraná depois de passarem
pelo Regional Sul do Brasileiro, realizado em junho em Joinville (SC).

AKADAC
Dos representantes de Cascavel, quatro

são da Academia Akadac (Associação de

Karatê e Dança de Cascavel): Nicholas
Nathan da Silva (categorias Sub-21 e

Sênior, acima de 84 kg), Paulo Henrique

da Silva (14 e 15 anos, Kata), Dione Alves

de Carvalho (14 a 15 anos, até 52 kg,

Kumitê) e Vinícius Trento (32 a 35 anos,

até 75 kg). Eles estarão acompanhados
em Belo Horizonte pelo professor e

árbitro internacional Paulo Cesar Mocelin.

ODA KAI
Os outros quatro são da Academia

Oda Kai: Gabriella Adur

(categorias Sub-21 e Sênior, acima
de 68 kg, Kumitê), Millena Adur

(Sub-21, até 68 kg, Kumitê), Alessa

Andreazzi (Sub-12, até 45 kg,

Kata) e Matheus Carneiro (Sub-14,

acima de 55 kg, Kata). Eles viajam

para a Etapa Final do Brasileiro de
Karatê acompanhados pelo Sensei

Odair Baltazar da Silva.

 FÁBIO DONEGÁ
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- ADAUTO RIBEIRO DA SILVA E MARLENE SILVA GOMES
02- VALDIR ANZOLIN E NADIR BARBOSA ALVES
03- ROBERTO CLARINDO DE LIMA E FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA
04- RODRIGO ALVES PIRES E JUSSARA PEREIRA BLEMER
05- NEUSO DOS SANTOS E ANA MARIA ALVES
06- VALDIR ANZOLIN E NADIR BARBOSA ALVES
07- FABIO SVETECH MAIA E CAROLINNE BELESKI
08- ROBERTO CLARINDO DE LIMA E FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA
09- JOSÉ DARCI MELO DE LIMA E DIRCE APARECIDA DE ANDRADE MACHADO
10- JOÃO PAULO KAWAGUCHI TOCHETTO E CECILIA NAJA VANIN DO AMARAL
11- ROBSON MARTINS DOS SANTOS E VIVIANE BORGES SCHERAN
12- DINARTE SUTIL E LUCIANA DA COSTA
13- ADILÇO JACINTO DE SOUZA E MARI CARMEN MOURA
14- EDUARDO SANTOS VIEIRA DIAS E ESTER ASSUNÇÃO CANCIO
15- JOSNI DA SILVA SANTOS E MARILDA DA SILVA MACHADO
16- MARK MATSUO E KAROLYN MAFRA FERREIRA
17- ADELINO VETTORELLO NETTO E FERNANDA MEDEIROS
18- JULIANO ALTHEIA E GENECI JORDANI LANG
19- CLAUDINEI TONELLO E JUCIMARA CRISTINA FRERES DA SILVA
20- MARCIO DE BARROS E IRINEIA OLENICZ
21- EDIVALDO CANDIDO DA SILVA E MARIZETE APARECIDA MARINS
22- DARCY TONETTE E CARMEM ELIANE ALVES DE MEDEIROS
23- AGNALDO BECHER E DIRLENE MARIA DE SOUZA
24- KELVIM LUÍS DE SOUZA E PRISCILA SALVADOR SERINO
25- GIOVANI PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR E SARA BARBOZA DA SILVA
26- RICARDO NASCIMENTO LIMA E LUCIANA SILVEIRA
27- HELIO COPPO JÚNIOR E APARECIDA DE LOURDES MOURA
28- FAGNER MATEUS REZENDE E KETLYN TATIANA STANHAUS
29- GILMAR DE OLIVEIRA JUNIOR E DANIELLY FERNANDES FERREIRA
30- ELIBANER VASCONCELOS GONÇALVES E ELIZANE DOMINGUES CIENTA
31- FÁBIO RODOY ANDREOLLA E EVELIN STEFANIE FERREIRA
32- JOÃO PAULO KAWAGUCHI TOCHETTO E CECILIA NAJA VANIN DO AMARAL
33- MATEUS DA SILVA ASSMANN E LETICIA CAROLINE MAZUREKI DE OLIVEIRA
34- ADRIANO FREIRE E JESSICA DA SILVA
35- LUCIANO PAZZINATTO E EDMARA FÁTIMA DIAS RIBEIRO
36- DENIS PERATELLI VITOR E ALINE FATIMA OTTONI
37- GEOVANE BARBOSA DE LIMA E PRISCILA BRANCO DE SOUZA
38- CARLOS EDUARDO MISIAK GODOY E KELLY ANDRESSA LIMA GIL
39- MARCIANO LOPES DOS SANTOS E ROSANA LOPES DOS SANTOS
40- ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN E RAFAELA FELIPPI ARDANAZ
41- FABIO SVETECH MAIA E CAROLINNE BELESKI
42- JOSÉ DARCI MELO DE LIMA E DIRCE APARECIDA DE ANDRADE MACHADO
43- EDUARDO RIBEIRO POSSENTI E GISELLE APARECIDA GOES DA SILVA
44- DIVANIO KUERTEN E SIRLEI MARIA OLDONI
45- ADEMIR DE SOUZA E MARIA ANDREIA GOMES DE ANDRADE
46- GUILHERME MACCARINI E THAISA SPERGER
47- WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES E JESSICA FERREIRA DA SILVA GUIMARÃES
48- ANDERSON PEREIRA E PATRÍCIA SUTIL DO ROSÁRIO OLIVEIRA
49- ISRAEL MARONEZZI MULLER E DEBORAH MEASSI SANT'ANA
50- JEAN CARLOS DA ROCHA E MARIANE ZELINSKI

Cascavel, 12 de outubro de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA
Paysandu 1x1 CRB
Criciúma 0x1 B. de Pelotas

HOJE
19h15 Juventude x Goiás
20h30 Atlético-GO x S. Corrêa
21h30 CSA x Ponte Preta

SÁBADO
16h30 Guarani x Avaí
16h30 Oeste x Fortaleza
16h30 Vila Nova x Boa Esporte
19h Figueirense x Coritiba
21h Londrina x São Bento

31ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 56 30 17 5 8 44 28 16
2º Goiás 50 30 15 5 10 43 37 6
3º CSA 50 30 14 8 8 39 30 9
4º Avaí 48 30 13 9 8 40 26 14
5º Guarani 45 30 12 9 9 37 31 6
6º Atlético-GO 45 30 12 9 9 43 42 1
7º Vila Nova 45 30 11 12 7 29 23 6
8º Coritiba 43 30 11 10 9 32 31 1
9º Londrina 41 30 11 8 11 32 32 0
10º Ponte Preta 40 30 10 10 10 31 26 5
11º Figueirense 40 30 10 10 10 38 37 1
12º Criciúma 40 31 10 10 11 32 35 -3
13º Oeste 40 30 9 13 8 30 31 -1
14º São Bento 39 30 9 12 9 30 30 0
15º B. de Pelotas 37 31 9 10 12 26 30 -4
16º CRB 32 31 7 11 13 22 32 -10
17º Paysandu 32 31 7 11 13 30 41 -11
18º Juventude 32 30 6 14 10 22 30 -8
19º S. Corrêa 29 30 7 8 15 24 36 -12
20º Boa Esporte 26 30 6 8 16 23 39 -16

Copa Cascavel de Jiu-jítsu
Tradicional evento para os praticantes da arte
suave, a Copa Cascavel de Jiu-Jítsu chega à

sua 12ª edição neste domingo, com início
marcado para as 9h, no ginásio de esportes da
Faculdade Unopar, na Avenida Rocha Pombo.
“Esta competição tem como objetivo enriquecer

o contato entre os professores das diversas
agremiações, para juntos difundirmos o jiu-jítsu
esportivo no Estado do Paraná”, explica o

professor Rodrigo Poderoso, um dos
organizadores do evento ao lado do professor

Everaldo “Bera” Gonçalves.
A Copa Cascavel reunirá de 150 a 180

competidores neste ano, nas categorias mirim,
infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto e máster,
nos naipes feminino e masculino, e das faixas

brancas às pretas. O evento tem aval da
Federação de Jiu-Jítsu do Paraná e tem também

o propósito de promover a modalidade e a
confraternização entre as famílias adeptas da arte.

BRASILEIRÃO
11h Chapecoense x Vitória
16h Vasco x Cruzeiro
16h Palmeiras x Grêmio
16h Internacional x São Paulo
19h Atlético-MG x América-MG
19h Atlético-PR x Sport

    LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Polônia x Itália

AMISTOSOS
13h Escócia x Portugal

JOGAM DOMINGO
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SÉRIE A

  SÁBADO
17h Flamengo x Fluminense
19h Santos x Corinthians
21h Bahia x Paraná

   DOMINGO
11h Chapecoense x Vitória
16h Vasco x Cruzeiro
16h Palmeiras x Grêmio
16h Internacional x São Paulo
19h Atlético-MG x América-MG
19h Atlético-PR x Sport

    SEGUNDA-FEIRA
20h Ceará x Botafogo

29ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Palmeiras 56 28 16 8 4 43 18 25
2º Internacional 53 28 15 8 5 36 19 17
3º Flamengo 52 28 15 7 6 41 22 19
4º São Paulo 52 28 14 10 4 39 24 15
5º Grêmio 51 28 14 9 5 37 16 21
6º Atlético-MG 45 28 13 6 9 47 34 13
7º Santos 39 28 10 9 9 32 26 6
8º Fluminense 37 28 10 7 11 30 32 -2
9º Cruzeiro 37 27 9 10 8 22 23 -1
10º Atlético-PR 36 28 10 6 12 37 29 8
11º Corinthians 35 28 9 8 11 28 26 2
12º Botafogo 34 28 8 10 10 29 39 -10
13º América-MG 32 28 8 8 12 25 34 -9
14º Bahia 31 28 7 10 11 28 34 -6
15º Vasco 31 28 7 10 11 32 40 -8
16º Chapecoense 31 28 7 10 11 29 41 -12
17º Ceará 30 27 7 9 11 22 29 -7
18º Vitória 29 28 8 5 15 27 49 -22
19º Sport 27 28 7 6 15 25 45 -20
20º Paraná 17 28 3 8 17 12 41 -29

Em plena metamorfose após a
decepção na Rússia, o Brasil de Tite
voltará ao laboratório de testes no
amistoso de sexta-feira contra a
Arábia Saudita, às 15h (de Brasí-
lia), quatro dias antes de medir for-
ças com a Argentina, no que será o
primeiro grande desafio no caminho
do próximo objetivo: a Copa Améri-
ca em casa de 2019.

O duelo, que será disputado
em Riad, será o terceiro jogo da
seleção brasileira neste novo ci-
clo, depois das cômodas vitórias
contra Estados Unidos (2 a 0) e
El Salvador (5 a 0) em setembro,
com Neymar (foto) como capitão
definitivo da equipe.

Superado o golpe da elimina-
ção nas quartas de final da Copa
do Mundo da Rússia para a Bélgi-
ca, Tite anunciou que usaria o res-
tante do ano para realizar algu-
mas experiências.

Não viajaram à Arábia Saudita
Thiago Silva e Willian - ausente de
uma convocação pela primeira vez

em cinco anos-, num grupo com
dez novidades em relação à equi-
pe da Copa, incluindo o renasci-
do Lucas Moura, que voltou à se-
leção graças à grande fase que
vive no Tottenham inglês.

Tite, contudo, já avisou que as
ausências não significam nada,
como prova a volta de Gabriel Je-
sus, ignorado nas convocações
para os amistosos de setembro,
quando ainda sofria com as críti-
cas pelas atuações decepcionan-
tes na Rússia.

O atacante do Manchester City
volta a vestir a camisa 9 do Bra-
sil, que hoje formará com: Eder-
son; Fabinho, Marquinhos, Pablo
e Alex Sandro; Casemiro; Fred,
Renato Augusto, Coutinho e Ney-
mar; Gabriel Jesus.

Rodada com duelos no G6

Brasil x Arábia Saudita

A Série A do Brasileirão chega á sua 29ª rodada neste fim de semana
com clássicos regionais e duelos diretos no parte de cima da tabela. O

pontapé inicial será dado no tradicional Fla-Flu, às 17h deste sábado no

Maracanã. O Rubro-Negro tenta somar pontos para assumir a vice-

liderança e depois só torcer por resultados que lhe favoreçam na

rodada. Já o Tricolor quer embalar depois da goleada “com estilo” sobre

o Paraná Clube e se aproximar do G6.
Também neste sábado, mas às 19h, será a vez de Santos e

Corinthians alvoroçarem seus torcedores em clássico no Pacaembu.

Mais tarde, às 21h, Bahia e Paraná Clube farão um duelo de

tricolores que lutam contra o rebaixamento.

No domingo, os principais jogos estão marcados para as 16h: Palmeiras x

Grêmio e Internacional x São Paulo. Multidesfalcado (são seis ausências
no total), o líder Verdão ao máximo pode ver o Colorado chegar à sua

pontuação. Já o Imortal pode saltar da sexta posição para a vice-

liderança e o Tricolor da quarta para a segunda colocação, além de

derrubar o último mandante invicto no campeonato.
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