
 A Prefeitura de Cascavel faz um alerta às pessoas com mais de 65 anos e
portadoras de deficiências que recebem ou têm direito a receber o BPC (Be-
nefício de Prestação Continuada) para que façam a inscrição no Cadastro

Único sob o risco de perderem o benefício. Hoje, dois de cada dez beneficiá-
rios ainda não se cadastraram e o prazo se encerra dia 31 de dezembro.
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BPC: mais de mil pessoas
podem perder benefício
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Pesca
no Lago

Cerca de 10 mil pessoas

prestigiaram ontem a Pesca no Lago

de Cascavel, e metade arriscou

lançar as iscas na água. A chuva

espantou boa parte dos pescadores

após o almoço e a premiação de

quem fisgou os maiores peixões

ficou para o meio da semana, em

data ainda a ser confirmada.
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O deputado federal e candidato
à Presidência da República Jair

Bolsonaro (PSL) recebeu alta da
UTI (Unidade de Terapia

Intensiva) nesse domingo e
falou pela primeira vez em

vídeo publicado em sua página
no Facebook. O deputado

agradeceu o apoio recebido e
aos médicos que o atenderam
na Santa Casa de Juiz de Fora

no dia do ataque. “Vocês
salvaram a minha vida”, disse.

 “Uma facada. No momento

eu achava que tinha sido

um soco apenas, na boca

do estômago, e tempo foi

passando e vimos que algo

era mais grave”

Megasena
Concurso: 2078

02 11 15 30 36 39

Dupla sena
Concurso: 1849

12 18 22 31 37 491º sorteio

03 04 21 28 42 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1711

01 02 03 04 05 08 10 11
13 14 18 19 20 21 23

Quina
Concurso:  4777

02 03 33 49 76

Timemania
Concurso: 1232

26 56 57 60 61 62 79
TIME DO INTER LIMEIRA/SP

Lotomania
Concurso: 1901

05 06 15 16 19 22 25 30
31 41 44 50 61 64 66

76 86 88 89 96

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05319

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

68.101
39.414
08.551
03.699
43.247

Dia da Sorte
Concurso: 051

02 08 10 14 16 24 28
SETEMBROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

22
Segunda

Curitiba
Terça

17
Segunda

23
Terça

151211

Fases da lua
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13 22

CHEIA

24/09 - 23h54
MINGUANTE

02/10 - 06h47
NOVA

09/10 - 00h47
CRESCENTE

16/09 - 20h16

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Nublado com

pancadas de chuva

Nublado com

pancadas de chuva

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Opinião
 A INDUSTRIALIZAÇÃO E AS
LAVAGENS DE APARÊNCIA

Cada qual se ilude como quiser, como supor que ele-
ger presidente muda alguma coisa, mas o voto que real-
mente importa é para deputado federal. É dele que virá a
aprovação ou a rejeição aos sacos de maldades arquite-
tados pelos ministros.

A julgar pelos economistas que viraram o “posto
ipiranga” dos presidenciáveis, quem se eleger só con-
tinuará o que Dilma e Temer começaram: ajustes neo-
liberais que até o FMI e o Banco Mundial já repudiam,
mas a periferia ainda pratica - vide desastre argentino
e presidente turco de braço forte, que prende e arre-
benta os opositores mas fica de joelhos a cada pres-
são do exterior.

A ação política que mais conta não é votar a cada
dois anos, mas agir no dia a dia por avanços na comuni-
dade. Com as pessoas enfiadas em bolhas malucas de
redes sociais, o debate sumiu, soterrado pelos diálogos
entre iguais e chiliques de rancor contra quem discorda.

Houve um tempo em que a discussão ampla e mutu-
amente respeitosa pautava as ações, como o Fórum de
Debates Cascavel Ano 2000, organizado em agosto de
1990 pela extinta Codevel e Ceag/Paraná (atual Sebrae)
com participação da Acic.

Cascavel contava com 761 indústrias e o debate con-
cluiu pela necessidade de multiplicar as instalações fa-
bris para responder ao rápido desenvolvimento urbano e
à urgência de gerar empregos às gerações que viriam. A
nova geração veio, forma-se nas universidades e só acha
empregos de baixa qualidade.

É ilusão achar que uma lavagem de aparência no carro
dá conta de consertar um motor rateando.

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

DIVULGAÇÃO
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Contas em dia?
Se as contenções emergenciais do Executivo indicam

muitas contas e pouco dinheiro em caixa - com restrições
inclusive de viagens a cidades vizinhas por parte dos

secretários -, a Prefeitura de Cascavel terá de tornar pública
a situação do caixa. É que dia 26 está prevista uma

audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, às
14h, no plenário, para prestação de contas do

cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do
ano, tanto do Executivo quanto do Legislativo.

Desconto EcoPark
O contrato com a
Contersolo Construtora de
Obras teve nova supressão
em função de alterações de
projeto do Parque Linear, o
EcoPark Morumbi. O valor
do desconto atribuído a
um termo aditivo da
Secretaria de Meio
Ambiente é de R$ 78 mil.
Passou de R$ 17,472
milhões para R$ 17,394
milhões.

Diversidade
A palavra já gerou muita
discussão no plenário de
Cascavel com defesas
religiosas fervorosas e
chegou a ser retirada do
Plano Municipal de
Educação. Agora, ela volta
em grande pompa: Dia
Municipal da Diversidade
Cultural. Os vereadores
querem que ele seja
instituído no Calendário de
Eventos, inclusive com

paradas - desfiles públicos.
Neste ano, o Dia da
Diversidade Cultural será na
Praça do Country, às 14h
do dia 30.

Meio milhão
Não é pouco o que a
Fundetec está pedindo
para que a Câmara dê aval:
R$ 583 mil. A justificativa
é a uma suplementação de
dotações existentes para
arcar com despesas que a
Fundação foi “forçada”
realizar na infraestrutura.

Máquinas novas
Pelo que indica, o
Município pretende renovar
os equipamentos usados
pelos servidores. A
prefeitura abriu pregão
eletrônico para adquirir
computadores e notebooks
para todas as secretarias. O
certame será dia 2 outubro,
às 9h. O valor reservado é
de R$ 5,9 milhões.

FEIRA LIVRE?FEIRA LIVRE?FEIRA LIVRE?FEIRA LIVRE?FEIRA LIVRE?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O vereador Valdecir Alcântara quer que as empresas de
frutas e verduras fiquem livres para o trabalho no dia
14 de novembro, aniversário de Cascavel. A legislação
municipal impede a atuação comercial e industrial,
no entanto, no feriado da Proclamação da República
pode tudo. A justificativa é de que os produtos do
setor são perecíveis e as empresas precisam abastecer
cidades vizinhas.

Caso Hallberg
em votação

Os vereadores avaliam
hoje em sessão ordinária
o parecer da CP (Comis-
são Processante) que ana-
lisou a denúncia de impro-
bidade administrativa con-
tra o vereador Fernando
Hallberg (PPL) e indicou o
arquivamento do caso.

Se na votação - que é
por maioria simples - os
parlamentares seguirem
a indicação de arquiva-
mento, a investigação é
finalizada definitivamen-
te. Caso os vereadores
decidam que o processo
deve continuar, a comis-

são se reúne novamente
e inicia atos, diligências
e audiências de testemu-
nhas. O processo comple-
to deverá estar concluído
em um prazo de 90 dias.

A CP é formada pelos
vereadores Serginho Ri-
beiro (PPL), Josué de
Souza (PTC) e Sidnei
Mazutti (PSL). No pedido
de arquivamento, Sergi-
nho e Mazutti votaram
favoravelmente - Josué
foi voto vencido.

A DENÚNCIA
A investigação que pode resultar na cassação do mandato de
Fernando Hallberg foi protocolada por Gilson Teixeira dos Santos,
o Tikin, e Ricardo Bernardi Castilhos. A denúncia surgiu de duas
publicações da Prefeitura de Cascavel na Revista Aldeia - quando
Hallberg estava entre os sócios do veículo de comunicação. Em
sua defesa, o vereador disse que “não houve contrato direto com a
prefeitura, pois era a agência de publicidade quem fazia as
contratações e não a prefeitura”. O caso já passou pelo Ministério
Público, que arquivou o caso alegando que não houve prejuízos
ao erário - visto que, ao tomar conhecimento da publicação ainda
no início do ano, Hallberg comunicou o órgão e devolveu os R$
3 mil pagos pela prestação de serviços, mesmo com a
argumentação de que não houve ato ilegal.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

   Foto: Flávio Ulsenheimer
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Pessoas acima de 65 anos e as
portadoras de deficiência que rece-
bem o BPC (Benefício de Prestação
Continuada) precisam estar inscritos
no Cadastro Único conforme deter-
minação do governo federal. O prazo
para inscrição vai até 31 de dezem-
bro, só que, em Cascavel, dos 5.801
beneficiários, 1.144 ainda não se
cadastraram e podem ter o benefí-
cio suspenso a partir do ano que vem.

De acordo com a coordenadora
do Cadastro Único e assistente
social, Mariele Stertz Ruschel, o
registro é obrigatório. Podem rece-
ber o BPC apenas aqueles com ren-
da familiar de até um quarto do
salário mínimo por pessoa, o equi-
valente a R$ 238.

“Vale lembrar que são beneficiá-
rios do BPC aqueles que não rece-
bem 13º salário, já que o benefício
não é uma aposentadoria”, explica
a coordenadora, que reforça: “Para
idosos e pessoas com deficiência
que tenham dificuldade de desloca-
mento, a inscrição pode ser feita em
casa por meio de visita domiciliar”.

Para fazer o cadastro é neces-
sário levar os documentos pesso-
ais até o Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) mais pró-
ximo ou na Central do Cadastro

1,1 mil pessoas podem
ter o BPC suspenso

Único, que fica perto da rodoviária.
Famílias de beneficiários que já

estão no Cadastro Único e que
mudaram de endereço, alteraram a
composição familiar ou já recebem
o BPC há dois anos também preci-
sam atualizar os dados.

FESTA DA
PADROEIRA
A Catedral Nossa Senhora
Aparecida de Cascavel já se
prepara para a 66ª edição da
tradicional Festa da Padroeira. Este
ano ela será realizada de 5 a 14
de outubro, mas as barraquinhas de
comidas típicas funcionarão dias 5
e 6 e depois voltam de 10 a 14.
Isso porque de 7 a 9 haverá
somente atividades religiosas.
Conforme a organização da festa,
isso foi definido devido às eleições
(7 de outubro) e também por
serem muitos dias para os
voluntários trabalhar. Falando de
voluntários, você também pode
ajudar: se quiser colaborar com a
festa basta ir até a Catedral e
conversar com as pastorais
responsáveis. Conforme a Igreja,
são necessárias mais de 1,5 mil
pessoas para ajudar na organização,
em diversas funções. Informações:
(45) 3223-1160.

ONDE FAZER O CADASTRO

Famílias assentadas têm saneamento
 Em mais uma ação concreta visando à melhoria da qualidade de vida das

famílias que foram transferidas de uma área de ocupação no Jardim Gramado
e assentadas no Jardim Veneza, zona norte de Cascavel, será iniciada nesta

segunda-feira (17) a implantação da rede de água e de esgoto no loteamento.

São pelo menos 200 famílias beneficiadas com a ação que será lançada durante

a Escola de Governo no auditório da prefeitura às 9h30.

A chegada do saneamento atende a um ofício do prefeito Leonaldo Paranhos

encaminhado ainda no dia 17 de agosto à Sanepar, data em que o chefe do
Executivo anunciou, ao lado do presidente da Cohavel, Ney Haveroth, a

regularização fundiária, atendendo a mais um sonho dos moradores, o que

possibilitará a implantação de várias outras melhorias naquela região.

Cras Cancelli - Rua Ernesto Farina, 555
Cras Central - Rua Curitiba, 1241
Cras CEU/Santa Cruz - Rua Caiçaras, 401
Cras Cascavel Velho - Rua Londres, 980
Cras Interlagos - Rua Solidariedade, 733
Cras Periolo - Rua Jaraguá, 406
Cras XVI de Novembro - Rua Romário
Correia de Oliveira, 487
Cras Riviera - Rua Panamá, 4071
Central do Cadastro Único - Rua Rio de
Janeiro, 3118

NA CENTRAL do Cadastro Único,
atendimento segue das 8h às 12h e das 13h às
17h, de segunda a sexta-feira

O QUE É O BPC?
O BPC é um benefício
constitucional previsto em lei que
garante um salário mínimo mensal
ao idoso com mais de 65 anos
e/ou ao cidadão de qualquer
faixa etária que possua
deficiência que o impossibilite
de participar de forma plena e
efetiva na sociedade e/ou ser
inapto ao mercado de trabalho.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Chuva espanta pescadores,
mas vem novidade aí

A chuva que caiu no início da
tarde de ontem espantou muitos
participantes da 18ª Pesca no Lago
em Cascavel. Mesmo assim, o
evento levou cerca de 10 mil pes-
soas ao Lago Municipal e foi consi-
derado um sucesso pelo secretá-
rio de Meio Ambiente, Rômulo Quin-
tino: “Às 6h já tinha fila de gente
esperando para pescar. Mais de 5
mil pessoas vieram participar do
evento, sem contar as que vêm para
passar o dia ou acompanhar famili-
ares. A chuva espantou boa parte
do público, mas de forma geral foi
muito bom, a população mostra
que gosta do esporte”, disse, e
adianta uma novidade: “Nós rece-
bemos muitos pedidos para que o
evento ocorra em mais datas ou em
dois dias seguidos. Estamos estu-
dando a alternativa mais viável, já
que é necessária toda uma estru-
tura para fazer a pesca acontecer.
Mas é muito provável que façamos
duas edições do evento por ano,

um em março ou abril e outro nes-
ta época de fim de inverno”.

A notícia foi comemorada pelo
vidraceiro Gilson André, que já par-
ticipou de outras edições e, apesar
de não ter pescado nada até o iní-
cio da chuva, disse estar satisfeito
com o evento. “Em três horas não
conseguimos pegar nada, mas de
qualquer forma estamos nos diver-
tindo. É um evento diferente, que
reúne gente de todas as idades e
deve acontecer mais vezes”.

Um grupo de colombianos que
estava de passagem por Cascavel
aproveitou: “Chegamos cedo, trou-
xemos tudo para almoçar aqui e,
apesar de pescar dois peixes peque-
nos, estamos muito felizes de pas-
sar o domingo com essa vista incrí-
vel. Sem dúvida vamos levar boas
lembranças para a Colômbia”, dis-
se o comerciante Luis Cárdenas.

Nair da Silva tem quase 89 anos
e aproveitou o domingo para tentar

a sorte no Lago Municipal. Apesar
da dificuldade em fisgar um peixe,
ela não perdeu o ânimo: “Gosto
muito de pescar e espero pegar um
peixinho para fazer com polenta,
que é muito bom”.

Teve quem resistiu à chuva na
esperança de levar para casa o al-
moço da semana: “A chuva não
assusta, só diminui a concorrência.
Enquanto muita gente vai embora,
eu vou ficar e garantir pelo menos
uns três peixões que minha espo-
sa pediu”, brincou o repositor de
estoque Andemir de Médice.

1 - Curimba - Prochilodus lineatus ......... 3.360
2 - Curimba - Prochilodus lineatus ......... 3.195
3 - Curimba - Prochilodus lineatus ......... 2.545
4 - Traíra - Hoplias malabaricus ............ 2.200
5 - Tilápia - Coptodon redalli ................. 1.540
6 - Piapara - Leporinus ......................... 1.325
7 - Tilápia - Oreochoromis niloticus ....... 1.245
8 - Bagre - Rhamdia quelen .................. 1.215
9 - Mussum - Simbranchus marmoratus ... 795
10 - Cará - Geophagus brasiliensis .......... 245
11 - Lambari - astyanax ......................... 37,5 

CANCELAMENTOS

A chuva também
atrapalhou a
realização outros dois
eventos. O tradicional
Domingão no
Calçadão foi
cancelado, e o Rocão,
evento beneficente
que mistura música e
arrecada verba para a
causa animal, deve ser
remarcado.

ESPÉCIE - PESO EM GRAMAS
PREMIAÇÃO
A premiação para os pescadores
das 11 espécies mais pesadas
retiradas do lago durante o evento
estava marcada para as 17h de
ontem, mas será remarcada por
conta da chuva. Os peixes mais
pesados de cada espécie receberão
premiação. Os maiores peixes
foram listados, mas o nome dos
vencedores ainda não foi
divulgado:

BOA AÇÃO
O evento tem caráter social: 5 mil
quilos de alimentos foram
arrecadados com as inscrições para o
evento e serão doados ao Provopar
(Programa de Voluntariado
Paranaense).

 Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

Chuva espanta pescadores,
mas vem novidade aí



10 de setembro de 1954

29 de agosto de 2018

JAIR RICARDO
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Paixão pela música
 Jair Ricardo, também conhecido pelo

apelido de “Polaco”, nasceu no dia 10
de setembro de 1954 no Município de
Mirassolândia, em São Paulo, e veio
morar no Paraná ainda criança.

Ele chegou a Cascavel na década de
1970 e na década seguinte formou com
o irmão a banda chamada Estrela
d’Oeste. Era gaiteiro e vocalista. Por
quase 20 anos ficou na banda.

Amante da música, aprendeu sozi-
nho a tocar gaita, violão e guitarra.

Foi casado por 25 anos com Dioni-
ce Pereira, até 2005. Teve duas filhas:
Márcia Ricardo Johann, casada com Fer-
nando, e Aline Mayara Ricardo Briere,

casada com César.
Morava no Bairro São Cristóvão des-

de que chegou a Cascavel. Era conheci-
do por lá e nas comunidades rurais por
ter animado muitos bailes, casamentos
e aniversários com a banda que tinha.

“Meu pai foi um homem que levou
muita alegria para muitas pessoas, de-
dicou-se à música com muita paixão e
fez dela sua vida. Quando parou com a
banda, passou a tocar nas rodas de
amigos e em festas de família. A gaita
era seu instrumento e sempre tinha uma
valsa a oferecer e a alegrar muitos cora-
ções. Deixou em mim também o gosto
pela música e saudades eternas”, con-

ta a filha Marcia.
A filha Aline Mayara descreve o pai

com alegria e relembra dos momen-
tos em que ele contagiava todos com
seu bom humor. “Meu pai era o cara
das piadas, dos truques de mágica,
cheio de versos e prosas, roubava a
cena em qualquer lugar com seu hu-
mor. Tinha muita bondade em seu co-
ração. Com seu dom musical fazia a
gaita chorar. Bons tempos aqueles. Ti-
nha um amor e um carinho imenso pela
família, em especial pelos netos. Ja-
mais me esquecerei do seu estilo so-
cial, pente e lenço no bolso, um típico
boêmio”, cita Aline Mayara

A doença

O adeus

Vítima das sequelas do AVC e parada cardiorrespiratória,
Jair Ricardo faleceu no dia 29 de agosto deste ano. Seu

corpo foi velado na Capela Mortuária Central e sepultado do
Cemitério Central de Cascavel junto ao pai e à mãe. Ele

deixa as duas filhas, os genros e quatro netos.

Em 22 de maio de 2018, Jair Ricardo sofreu um AVC
(Acidente Vascular Cerebral) que lhe paralisou todo o lado
esquerdo do corpo. Foram três meses acamado.

Tinha uma fé peculiar e era devoto de Nossa Senhora
Aparecida. Confiante, Jair pretendia se recuperar completa-
mente para ir ao Santuário de Aparecida em São Paulo.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Os serviços de saúde aos mora-
dores do Bairro Morumbi, zona norte
de Cascavel, serão temporariamente
direcionados às Unidades Saúde da
Família Lago Azul e Cataratas.

A partir da próxima quarta-feira
(19) quem precisar de atendimento
médico precisará ir até essas unida-
des, já que a estrutura atualmente
utilizada - o salão paroquial da Igre-
ja Católica - será palco da festa reli-
giosa da comunidade.

A mudança segue durante a pre-

Saúde do Morumbi
muda de endereço

paração do evento até sua realiza-
ção, no domingo (23).

Conforme a Secretaria de Saúde,
a USF do Morumbi não atenderá no
atual endereço de 19 a 24 de setem-
bro. “A secretaria ressalta que os pa-
cientes atendidos pela USF Morumbi
já foram informados e orientados com
relação a essa alteração momentânea.
A Sesau ainda reitera que o horário
de atendimento das Unidades Lago
Azul e Cataratas tem início às 8h e en-
cerramento às 17h”.

Quase um ano depois de a Prefei-
tura de Cascavel ter assumido a ad-
ministração dos totens - que além de
espaço publicitário também deveriam
informar a hora e temperatura - so-
bram problemas nos equipamentos.

É difícil encontrar um que funcio-
ne. Na esquina das Ruas Paraná e
Souza Naves, Centro, por exemplo,
o totem está quebrado e não infor-
ma hora nem temperatura. Os fios

Totens vandalizados

CHAMAMENTO PÚBLICO
São 30 totens espalhados pela cidade e o Município estuda a possibilidade
de abrir um chamamento público para a exploração e a manutenção dos
espaços, que deve ser feita com moldes semelhantes ao contrato antigo, em que
a empresa tinha a responsabilidade de manutenção das estruturas, mas isso
ainda não tem data para acontecer.

Obras
A USF do Bairro Morumbi foi
realocada para o salão da Igreja
Católica quando se iniciaram as
reformas no local. Essa é uma das
18 unidades que apresentavam
necessidade de melhorias estruturais
e adequações de acessibilidade.
Para isso, foram destinados R$
1,99 milhão provenientes do
APSUS (Programa de
Qualificação de Atenção Primária à
Saúde). Cada reforma terá um
custo de R$ 150 mil. Conforme a
Secretaria de Saúde, as melhorias
devem ser concluídas em fevereiro
de 2019.

Gladis Tibola
Depois de funcionar por anos em um prédio alugado, após a antiga sede
ter sido incendiada, a Escola Municipal Gladis Maria Tibola, Centro de
Cascavel, está mais perto de ter nova estrutura. O projeto para a
construção do novo prédio já foi finalizado pela Secretaria de Educação e
a licitação da obra está em tramitação. A data do certame deve ser
publicada em breve no Diário Oficial do Município.
A nova escola será construída no Loteamento Curitiba, no Centro. O valor
máximo da licitação é de R$ 8.482.229,94. 

elétricos estão soltos, a parte em que
ficam os anúncios também está que-
brada. Na esquina das Ruas Castro
Alves e Paraná apenas a metade do
letreiro eletrônico ainda funciona.

A própria prefeitura reconhece os
problemas, mas não tem o número
de quantos deles ainda funcionam.

 Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

MANUTENÇÃO
Atualmente a Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) é responsável pela
manutenção dos totens, porém faz
apenas consertos elétricos e não
estruturais. Ainda de acordo com o
Município, um levantamento da
situação está sendo feito para que o
conserto e as substituições
necessárias sejam realizados por
uma empresa especializada.

Estrutura na esquina das Ruas Souza Naves e

Paraná está quebrada

 Reportagem: Marina Kessler
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Uma das regiões mais antigas
e populosas de Cascavel, o Bairro
São Cristóvão aguarda com ansie-
dade para receber o primeiro Hos-
pital Municipal. As obras para ade-
quações do antigo Hospital Jáco-
mo Lunardelli estão na fase final,
embora ainda não haja previsão de
quando serão concluídas.

“As adequações do prédio como
questões da pintura externa e de-
mais detalhes estão sendo finaliza-
dos”, explica a Secretaria de Saúde.

Só que, antes de o Hospital
Municipal começar a atender, o lo-
cal abrigará uma UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) por cerca de
um ano, prazo para que as reformas
da UPA Brasília sejam feitas.

A previsão inicial do Município é

À espera do novo hospital

 Atenção você que mora no Bairro

Recanto Tropical. Na próxima
semana o Hoje News traz reportagens

especiais da sua região. Sugestões
podem ser enviadas para o WhatsApp

(45) 99975-1047 e pelas redes sociais
Facebook O Paraná / Hoje News e

Instagram @oparanahojenews.

de que as obras do Hospital Munici-
pal ficassem prontas ainda em maio
deste ano, mas não foi possível.

De acordo com a Secretaria de
Saúde, ainda há necessidade de
avanços em relação aos processos
de financiamentos dos serviços
que serão prestados.

A expectativa é de que a estru-
tura funcione como retaguarda aos
pacientes que passam por UPAs e
precisam permanecer alguns dias
em recuperação.

O prédio do antigo Hospital Jáco-
mo Lunardelli com apoio do governo
do Estado ao custo de R$ 8,5 milhões.
O deputado federal Alfredo Kaefer (PP)
assegurou, ainda no início do ano,
verbas de R$ 11,5 milhões para o
Hospital Municipal de Cascavel.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo
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gente@jhoje.com.br

A bela Adriana Reis, fotograda por Louys Tillit

Pizza solidária
O CEI São Francisco de

Assis promove o Dia da
Pizza. Será dia 11 de

outubro. Os sabores são
calabresa, mista e doce. Os
pedidos podem ser feitos
até dia 8 direto no CEI.
Mais informações pelo

telefone (45)3228-1402.

 Jantar da Família
 Dia 20 de outubro tem o
Jantar/Baile da Família,

promovido pela Coopavel.
O prato principal será

costelão no chão. O valor do
convite para associados é

R$ 35 e para não
cooperados é de R$ 50.

oOo

A animação ficará a cargo
de Chiquito e Bordoneio.

Mais informações e compra
de convites pelos telefones

(45) 3226-3436, 3226-
5111 e 99969-4993.
O evento será realizado

na Associação
Atlética Coopavel,
BR-467, km 106.

Semana Farroupilha
Hoje tem Mateada em

frente ao Teatro Municipal,
às 17h30. Às 20h tem show
com Jorge Guedes e Família.

A entrada é um quilo de
alimento não perecível.

Mais informações pelo
telefone(45) 3037-1777.

Oficinas
Começam hoje as

inscrições para o “Cultura
em Ação”. As aulas se

iniciam dia 24 de setembro.
Nesta primeira etapa, serão
realizadas as inscrições para

as oficinas oferecidas na
Casa da Cultura Zona Norte,
Rua Maracanã, 1.208, Bairro

Periollo, e no Teatro
Municipal Sefrin Filho.

oOo

Mais informações pelos
telefones: Casa da Cultura

Zona Norte (45) 3902-1347
e no Teatro

Municipal Sefrin Filho,
(45) 3902-1865.

As oficinas são gratuitas.

Felicidades!

Simone Pilloni, Sirlene
Maria Almeida, Lucia Helfer,

Jeani Diego Ramirez e
Silka Simões.

“Há quem passe pelo bosque
e apenas veja lenha para a

fogueira.”

Tolstói

 Ana Karolina e Maurício Almeida Leite, by Vera e Grasi
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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

 � SBT

 � BAND

MALHAÇÃO
Hugo, Fabiana e Dandara aprovam

a ideia de se enfrentar em um debate
de ideias. Paulo e Marli tentam encon-
trar uma solução para arcar com os pre-
juízos do Le Kebek. Hugo confessa que
gosta de Dandara. Leandro e Bárbara
conversam sobre seu relacionamento.

Rafael estimula Márcio a participar com
atenção do debate no Sapiência. Talís-
sia, Maria Alice e Michael dão conse-
lhos a Dandara.

O TEMPO NAO PARA
Marocas termina o noivado com

Samuca, que fica arrasado. Ela avisa
ao pai para nunca mais tomar decisões
por ela. Amadeu demite Petra. Petra

planeja levar Cairu para fora do país com
a ajuda de Herberto. Zelda conta a Be-
tina que o casamento de Samuca e
Marocas pode não acontecer. Vera Lú-
cia aconselha Elmo a sair com Samu-
ca para o empresário se distrair.

SEGUNDO SOL
Laureta revela a Severo que Rober-

val negocia diamantes. Severo espiona
Roberval e descobre sobre Dominick.
Laureta convida Dominick para uma fes-
ta em sua casa. Selma convida Dorali-
ce e Ionan para almoçar em sua casa,
e Maura se incomoda. Ícaro se declara
para Rosa e os dois se amam. Viana
comenta com Agenor que Maura beijou
Ionan. Karola confronta Laureta, acre-
ditando ter sido roubada pela cafetina,
e Galdino alerta Luzia sobre o sucesso
de seu plano.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luca Tuber faz um vídeo em seu

canal na internet e finge que levou um
soco no olho de Guilherme e aparece
com o rosto roxo. Mirela fica surpresa
com o exagero que Luca fez. O vídeo
rapidamente ganha repercussão. Sr.
Pendleton entrega a marionete concer-
tada para Poliana na casa de Luísa. A
menina toma a iniciativa de convidar
o vizinho para jantar com ela e a tia.
Ciro conta que comprou um carro novo
para a família. Jeferson diz que viu a
bolsa cheia de dinheiro e pergunta se
ele é o Rato.

 Ele pede para ela chamar o marido.
Ami tem esperança em sua cura. Yarin
fica maravilhada com as palavras de Je-
sus. Susana tenta ajudar Shabaka a cui-
dar do ferimento em sua mão, mas ele
não deixa. Adela fala sobre Jesus com
Diana. Pedro diz que não deveria ter dei-
xado Jesus sozinho. Dimas e Gestas la-
mentam a morte de sua mãe. Adela con-
versa com Diana sobre os dois filhos per-
didos. Shabaka observa os ladrões. Ma-
ria Madalena recebe a visita de Susana.
Judas Iscariotes vai até Jerusalém à pro-
cura de Jesus. Madalena vê seu reflexo
se transformar no espelho e se desespe-
ra. Pedro e os outros discípulos veem
Jesus conversando com a Mulher Sama-
ritana. Iscariotes fala mal de Antipas e é
questionado por Pilatos. Heitor zomba de
Batista na prisão. Herodíade manda Sa-
lomé ficar longe do prisioneiro.

Jesus diz que a Mulher
Samaritana não terá mais sede

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO  DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Dia que enfatiza o conhecimento, a fé,
a expansão de horizontes, nativo de
Áries. Busca de informações e de
aprendizados que estimulem a reno-
vação da confiança na vida.

To
ur

o

Questões financeiras são o foco de
hoje, seja em recursos próprios ou
compartilhados. Conhecimento, conta-
tos e inteligência são as chaves para a
prosperidade dos taurinos.

G
êm

os

Dia interessante para contatos com
pessoas que ampliem os seus hori-
zontes, geminiano. Ênfase no compar-
tilhar de conhecimentos e de aprendi-
zados. Viagens, estudos.

C
ân

ce
r Excelente dia para o trabalho e para

leituras e estudos, nativo de Câncer. A
expressão dos talentos gera recursos.
Criatividade e inteligência. Reflexões
sobre crenças e ideais.

Le
ão

Vênus em seu signo está em contato com
Júpiter. Dia que enfatiza o amor e a ami-
zade. Mas cuidado com julgamentos e
preconceitos. Um momento interessante
para expandir conceitos e atitudes.

V
ir

ge
m Dia em que sente a necessidade de

se expandir, em termos pessoais e
profissionais. A carreira passa por uma
abertura a novas possibilidades, que
dependem de conhecimentos.

Li
br

a

Hoje o foco está em conhecimento,
mobilidade, contatos, expansão de
horizontes. Muito a aprender e a com-
partilhar. Pode ver as coisas sob um
prisma mais abrangente.

E
sc

or
pi

ão Dia interessante para as questões fi-
nanceiras e reflexão sobre o que você
valoriza. Expansão de recursos, que
se dá por meio do uso inteligente de
conhecimentos.

S
ag

it
ár

io A Lua está em seu signo hoje e opos-
ta ao seu planeta regente Júpiter, sa-
gitariano. Um dia muito interessante
para contatos, aprendizados, para se
sentir confiante.

C
ap

ric
ór

ni
o Momento importante para refletir so-

bre questões espirituais, filosóficas,
metafísicas. Sabedoria, conhecimen-
tos, contatos e experiências que am-
pliam horizontes.

A
qu

ár
io Fase interessante para a expansão

afetiva, no relacionamento amoroso e
de amizade. As relações são favoreci-
das pela passagem do planeta Vênus
no signo oposto ao seu.

 P
ei

xe
s Foco na expansão pessoal e profissi-

onal. Quer mais espaço, liberdade,
experiências. As questões da vida fa-
miliar e emocional devem ser olhadas
com uma visão mais ampla.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

As UPAs (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) de Cascavel continuam su-
perlotadas e sofrem para desafogar
os pacientes desde o fim de semana
passado. A redução de regulação de
pacientes ortopédicos pelo HU (Hos-
pital Universitário) de Cascavel fez com
que a situação se agravasse durante
toda a semana. “A redução do rece-
bimento de pacientes pelo HU fez com
que as UPAs novamente ficassem su-
perlotadas e trabalhando acima do li-
mite. Com isso, tivemos de empres-
tar macas até que os pacientes fos-
sem realocados, e na quinta e na sex-
ta-feira tivemos ambulâncias retidas
por até 40 minutos, por falta de leito
nas UPAs. Normalmente, o HU rece-
bia de 5 a 7 pacientes ortopédicos por
dia, só que nos últimos dias houve
casos em que recebeu só um pacien-
te. Com isso, as UPAs sofrem, já que
não tem como suportar a demanda”,
explica o diretor-técnico do Consamu

HU travado e
UPAs vivem caos

(Consórcio Intermunicipal Samu Oes-
te), Rodrigo Nicácio.

De acordo com a assessoria do HU,
houve superlotação tanto do pronto-
socorro quanto da ala ortopédica du-
rante o feriadão de 7 de Setembro e
por conta disso menos pacientes or-
topédicos foram regulados. Durante a
semana, cirurgias eletivas chegaram a
ser canceladas para priorizar casos de
urgência e emergência.

Nesse fim de semana não houve
registros de macas retidas nas UPAs,
mas, de acordo com o Consamu, elas
continuam superlotadas. Ontem havia
seis pacientes aguardando cirurgia or-
topédica na UPA Tancredo Neves sem
previsão de transferência já que du-
rante o fim de semana houve registro
de diversos acidentes.

Dois jovens ficaram feridos em um
acidente na madrugada de domingo
na Avenida Assunção, quase em
frente ao terminal rodoviário de
Cascavel. Três jovens estavam em um
Fiat 147 que atingiu uma árvore no
canteiro central. Os dois passageiros
tiveram ferimentos moderados.
Gabriel Gonçalvez, de 18 anos,
sofreu fratura exposta na perna e
Luiz Fernando Mineiro, de 21 anos,
teve fraturas nas duas pernas. O
motorista fugiu do local e não foi
identificado. Os dois rapazes foram
levados ao Hospital Universitário.

Alexandro Pereira Souza, 24, foi atropelado pelo próprio

carro ontem, em Cascavel. Conforme testemunhas, o rapaz

estaria em um posto de combustíveis na região da FAG

quando, após abastecer, o carro teria apresentado

problemas. Ele desceu do veículo para tentar resolver o

problema e a esposa deu a partida. Como o carro estava

engatado, ele se movimentou e imprensou o rapaz contra a

parede. Alexandro sofreu um corte na perna esquerda e foi

levado à UPA com suspeita de fratura no quadril.

Atropelado pelo próprio carro

O RAPAZ foi atendido no local

Dois feridos
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma moto na
esquina da Avenida Toledo e Rua Recife, em Cascavel. O veículo trafegava
pela avenida e a moto pela Recife e os dois bateram com o semáforo em
alerta. Bruna Aparecida Ferreira teve ferimentos no tornozelo e Valdecir
Souza de Moura sofreu contusões no ombro e no joelho. Ambos estavam na
motocicleta e foram encaminhadas à UPA Tancredo.

 Reportagem:  Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos

O CARRO ficou

totalmente destruído

com o impacto

Bateram na
árvore
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Giro da
Violência

Fratura grave
Um motociclista de 23 anos sofreu
lacerações graves nas duas pernas e
luxação no ombro após colidir em uma
Van na noite de sábado na Avenida
Tancredo Neves, perto da Havan, em
Cascavel. De acordo com testemunhas,
a Van teria atravessado a avenida pela
Rua Galibis quando atingiu o
motociclista que seguia sentido trevo
de acesso ao Bairro Guarujá. O rapaz
trabalha como entregador de pizza, foi
atendido no local e levado ao Hospital
Universitário.

Morre esmagado
Um homem de 48 anos morreu sábado
ao ser esmagado por um carro em
Lindoeste. De acordo com familiares, o
homem fazia reparos no automóvel,
quando um cavalete que suspendia o
veículo caiu e o carro caiu sobre o
homem. Ele não resistiu e morreu na
hora. O corpo foi encaminhado ao IML
(Instituto Médico Legal) de Cascavel e
liberado para sepultamento.

Família pede ajuda
A casa de madeira onde moravam cinco
pessoas ficou totalmente destruída pelo
fogo na manhã de sábado no Bairro
Interlagos, em Cascavel. Não se sabe
como as chamas começaram. A família
conseguiu tirar alguns móveis e objetos
pessoais, o restante virou cinzas. A
família pede doações de roupas,
calçados e materiais escolares para as
crianças, já que tudo foi consumido
pelo fogo, assim como materiais para a
reconstrução da casa. Doações podem
ser feitas na Rua Nurburgring, 146, no
Bairro Interlagos.

 Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos

 As visitas na PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel) foram sus-
pensas ontem. Familiares chega-
ram cedo ao local e foram informa-
dos do cancelamento. A medida foi
tomada por contra da tentativa de
homicídio sofrida por um agente
penitenciário na noite de sexta-fei-
ra em Cascavel. O agente estava
correndo na Avenida Tancredo Ne-
ves quando um homem o chamou

Visitas na PIC
são suspensas

pelo nome e disparou várias vezes
contra ele. O rapaz conseguiu fugir
e não ficou ferido. Até o momento
ninguém foi preso, mas a polícia
investiga a causa do atentado. Ain-
da não há previsão sobre quando
as visitas serão normalizadas. 

FAMILIARES só foram informados da suspensão quando chegaram ao local

 Um homem foi detido na tarde de
ontem após uma tentativa de homicí-
dio no Bairro Periollo, em Cascavel.
Ele tentou atropelar outro rapaz, mas
bateu o carro em uma árvore. Na se-
quência, os dois começaram a brigar.

Vizinhos acionaram a Polícia
Militar, que deteve o condutor do
veículo, o qual apresentava sinais
de embriaguez.

Os socorristas do Siate estive-

Homem é detido e vítima foge

ram no local, mas apenas registra-
ram a ocorrência, já que a vítima da
tentativa de homicídio fugiu e o sus-
peito não apresentava ferimentos.

De acordo com informações re-
passadas pela Polícia Militar, o
motivo da tentativa foi uma desa-
vença entre os envolvidos.

O acusado foi encaminhado para a
15ª SDP e pode responder por embria-
guez ao volante e tentativa de homicídio.

HOMEM atingiu árvore ao tentar acertar rapaz
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BRASILEIRÃO - SÉRIE  B

TERÇA (18)
 19h15 Atlético-GO x Juventude
21h30 Londrina x Figueirense

SEX (21)
 19h15 Goiás x Ponte Preta
20h30 São Bento x Boa Esporte
20h30 CRB x Coritiba
21h30 Fortaleza x Vila Nova

SAB (22)
16h30 Brasil de Pelotas x Oeste
16h30 Paysandu x Criciúma
19h Guarani x CSA
21h AVA x Sampaio Corrêa

28ª RODADA

Time PG J V E D GP GC SG
Fortaleza 47 27 14 5 8 39 27 12

CSA 46 27 13 7 7 38 29 9

Goiás 45 27 14 3 10 38 33 5

Atlético-GO 43 27 12 7 8 39 37 2

Vila Nova 43 27 11 10 6 26 18 8

Avaí 42 27 11 9 7 35 24 11

Guarani 41 27 11 8 8 35 29 6

Figueirense 39 27 10 9 8 36 32 4

Londrina 36 27 10 6 11 30 32 -2

Ponte Preta 36 27 9 9 9 28 23 5

Coritiba 36 27 9 9 9 28 29 -1

Criciúma 35 27 9 8 10 29 32 -3

São Bento 35 27 8 11 8 28 28 0

Oeste 35 27 8 11 8 27 30 -3

Brasil de Pelotas 31 27 7 10 10 23 26 -3

Paysandu 30 27 7 9 11 26 35 -9

CRB 29 27 7 8 12 20 29 -9

Juventude 28 27 5 13 9 20 28 -8

Sampaio Corrêa 25 27 6 7 14 22 33 -11

Boa Esporte 25 27 6 7 14 22 35 -13

Campeões da 5ª etapa
A quinta etapa do Campeonato

Municipal de Voleibol na AABB (As-

sociação Atlética do Banco do Bra-

sil) contou com oito disputas ontem.

Quem lidera a tabela no naipe

feminino, Grupo A, é a equipe AABB

Cascavel Vôlei. Ontem a equipe ven-

ceu o Sicoob por 2 sets a 0.

No grupo B, a liderança é do time

Copel Clube Cascavel. Na tarde de

ontem a equipe entrou em quadra

contra as Divas do Vôlei e conquis-

tou a vitória também por 2 sets a 0.

Também no grupo feminino se

enfrentaram ontem Associação

Atlética Comercial e Santo Onofre

(2x0) e Master Team e AAADU - Di-

reito Univel  (2x0).

Já no naipe masculino, grupo A,

o time Fitness Life está em primei-

ro e no grupo B o time Guarujá /

Sicoob. Os jogadores do Fitness

Life enfrentaram ontem SC Vikigns

Voleibol e venceram por 2 sets a 0.

Os demais confrontos e resul-

tados foram os seguintes: São

Cristóvão x AAADU - Direito Univel

(2x0); Guarujá/Siccob x Lado

Oposto Vôlei (1x2) e Brothers x

Amigos do Vôlei (0x2).

A data de competição da próxi-

ma etapa ainda não está definida.

Após a rodada deste domingo, será

feita uma reunião para decidir

quando as equipes retornam às

quadras da AABB. 

 Feminino

AABB Cascavel Vôlei x Vôlei AABB Cascavel
Copel Clube Cascavel x Associação Atlética Comercial

Masculino

Fitness Life x Guarujá/Sicoob
Lado Oposto Vôlei x Amigos do Vôlei

 DISPUTAS foram

realizadas ontem na

AABB em Cascavel

AILTON SANTOS

Co
nf

ro
nt

os
 d

as
se

m
if

in
ai

s:
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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, 17 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Ademir de Souza e Marli Gonçalves Alves
2- Everton Vieira Lazzarin e Mariane Ulsenheimer
3- Pedro Antonelli e Ilza Pizatto
4- Giovani Marcelo Baldissera e Lilian  Patricia de Ramos Machado
5- Eziel Lucas de Caires Moraes e Sabrina Matheus de Lima
6- Rafael Nunes Neto e Aline Aparecida de Oliveira
7- Thiago Poronhak e Bruna Franciellí dos Santos
8- Aduan Carlos de Oliveira da Rosa e Juliana Neves Veiga
9- Valter Ribeiro Brizola e Thays Alebrante de Souza
10- Carlos Henrique Cieslak e Lannay Éllen Izidoro
11- Márcio de Oliveira e Jessica Cristina Nascimento Feltes
12- Roberto Vinicius Albuquerque de Lima e Andreia Iara Carvalho Piovesan
13- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos
14- Luan Ricardo Silva Veloso de Linhares e Mayara Cristina Maciel de Oliveira
15- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira
16- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
17- Jackson Messias Lazarini e Ana Claudia da Rocha de Souza
18- Kirlyan Salles Santos e Rosangela Sthephany Almeida Silva
19- Rodrigo Cezar da Silva e Juliana Cristina Tonello Batista

7º lugar nos Jojups

A delegação de Cascavel con-
quistou o sétimo lugar geral na 31ª
edição dos Jojups (Jogos da Juven-
tude do Paraná) em Toledo. Foram
mais de 80 municípios competin-
do em 18 modalidades.

Na reta final dos Jojups no sá-
bado, Cascavel ainda contava com
equipes em quatro modalidades.

O vôlei feminino ficou em séti-
mo lugar após ter sido derrotado
pela equipe de Toledo. Foram 2 sets
a 1 e no tie-brak 15x13, em parti-
das bastante disputadas. Com o
resultado, a equipe foi rebaixada,
assim como Sarandi, que foi derro-
tada pelo Londrina por 3x2. Juntam-
se a elas Pérola e Telêmaco Borba
rebaixadas no primeiro turno.

No basquete masculino, os cas-
cavelenses perderam para Curitiba
(12x07 - 11x07 - 19x13 - 13x21) e
também foram rebaixados.

 Medalha de prata
Já o handebol feminino

perdeu a final para Maringá e
ficou com a medalha de prata.
No judô houve conquista de 12
medalhas. No geral, o judô
masculino conquistou 20
pontos e ficou em 9º lugar e o
feminino, 13 pontos e chegou
à 13ª colocação.

JOGOS da Juventude terminaram no sábado, em Toledo
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BRASILEIRÃO - SÉRIE  A

Ceára 2x0 Vitória

Grêmio 2x0 Paraná
Vasco 1x1 Flamengo

Botafogo 1x0 América-MG
Cruzeiro 0x0 Atlético-MG

Atlético-PR 3x1 Fluminense
Bahia 1x1 Palmeiras

Santos 0x0 São Paulo
Corinthians 2x1 Sport

SAB (22)
16h São Paulo x América-MG

DOM (23)
11h Grêmio x Ceará
16h Atlético-PR x Paraná
16h Flamengo x Atlético-MG
16h Corinthians x Internacional
18h Vitória x Botafogo
18h Sport x Palmeiras
19h Cruzeiro x Santos

SEG (24)
20h Chapecoense x Fluminense
20h Vasco x Bahia

25ª RODADA

Time PG J V E D GP GC SG
São Paulo 50 25 14 8 3 36 19 17
Internacional 49 24 14 7 3 31 13 18
Palmeiras 47 25 13 8 4 37 17 20
Flamengo 45 25 13 6 6 36 21 15
Grêmio 44 25 12 8 5 31 12 19
Atlético-MG 42 25 12 6 7 41 29 12
Cruzeiro 34 25 8 10 7 19 19 0
Corinthians 33 25 9 6 10 27 22 5
Santos 32 24 8 8 8 28 23 5
Fluminense 31 25 8 7 10 24 30 -6
Atlético-PR 30 25 8 6 11 30 28 2
América-MG 30 25 8 6 11 24 29 -5
Vitória 29 25 8 5 12 23 42 -19
Bahia 29 25 7 8 10 25 30 -5
Botafogo 29 25 7 8 10 22 33 -11
Ceará 27 25 6 9 10 17 25 -8
Vasco 25 24 6 7 11 27 36 -9
Chapecoense 25 24 5 10 9 24 35 -11
Sport 24 25 6 6 13 21 38 -17
Paraná 16 25 3 7 15 11 33 -22

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE C
Operário 0x0 Cuiabá

FRANCÊS
Olympique 4x2 Guingamp

ITALIANO
Roma 2x2 Chievo

Juventus 2x1 Sassuolo
Empoli 0x1 Lazio

Cagliari 1x1 Milan

 O Tricolor voltou à liderança do
Campeonato Brasileiro - enquanto
aguarda o desfecho da 25ª rodada.
Na tarde de ontem, na Vila Belmi-
ro, o São Paulo empatou com o
Santos por 0 a 0 e ultrapassou o
Internacional - que joga nesta se-
gunda-feira (17) - na classificação,
contra a Chapecoense.

Agora, o São Paulo tem 50 pon-
tos contra 49 dos gaúchos. No próxi-
mo fim de semana, em um novo de-
safio nessa briga ponto a ponto pelo
topo da tabela, a equipe são-paulina
receberá o América-MG no Morumbi.

Com as defesas bem compac-
tas, o placar não foi alterado. Na
reta final, pouco antes do interva-
lo, o Tricolor sofreu um uma baixa:
com dores musculares, Everton
teve que ser substituído e deu lu-
gar ao jovem Liziero.

Na volta para o segundo tempo, o
ritmo do clássico diminuiu: os anfi-
triões até tentaram pressionar e che-
garam com perigo, mas o São Paulo
segurou o ímpeto do rival. Já nos
acréscimos, o San-São ficou franco
e os dois times batalharam pelo gol,
porém, as redes não balançaram.

JOGAM HOJE

BRASILEIRÃO
20h Chapecoense x Internacional

ITALIANO
15h30 Spal x Atalanta

ESPANHOL
16h Girona x Celta

INGLÊS
16h Southampton x Brighton

Liderança momentânea

 1ª partida da final
Operário e Cuiabá empataram
por 3 a 3 no Germano Krüger, em

Ponta Grossa, pela primeira

partida da final da Série C no

sábado. O time paranaense

chegou a abrir dois gols de
diferença, ainda no primeiro

tempo, mas levou a virada na

segunda etapa. Após o apito

final, jogadores se envolveram

em briga no gramado.  O jogo

de volta será no próximo sábado
(22), na Arena Pantanal.

Invencibilidade
O Palmeiras visitou a

equipe do Bahia, na Arena
Fonte Nova, na tarde de ontem
e empatou por 1 a 1. O time
começou perdendo com gol
sofrido no primeiro tempo e
deixou tudo igual com gol de
Felipe Melo, de cabeça, após
cobrança de escanteio de
Dudu, aos 32 minutos da etapa
derradeira. Com o resultado, o
Verdão segue na terceira
colocação da tabela, com 47
pontos, há apenas três pon-
tos do líder, São Paulo, e dois
do vice-líder, Internacional.

 Ao empatar com o

Santos, o São Paulo

ultrapassou o

Internacional
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26ª RODADA


