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Homem morre atropelado e motorista foge
 Pág. 13

As fortes chuvas e ventos que chegaram a quase 90 km/h causaram muita destruição em

Cascavel. Uma torre de 50 metros caiu e ficou retorcida no chão. Várias árvores e placas foram

arrancadas. O local mais prejudicado foi o Zoológico Municipal, que precisou ser fechado ontem à

tarde devido ao grande número de árvores danificadas. O local ficará fechado ao público nesta

sexta-feira para que possa ser concluída a limpeza das vias internas.

Zoo é fechado
após temporal
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Projetos liberam
a concessão de

espaços públicos
 Pág. 3



RADAR02
HOJE NEWS, 19 DE OUTUBRO DE 2018

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral

Clarice Roman
Editora-chefe

Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

Diretor

Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  � WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  � assinaturas@jhoje.com.br

www. jho je .com.br

O presidente do PSL,
Gustavo Bebianno, disse

ontem que Jair
Bolsonaro (foto) não

participará de nenhum
debate do segundo

turno, mesmo tendo sido
liberado pelo médico.

 “O seu estado de
saúde é ainda de

absoluto
desconforto. [Não

vamos] submetê-lo
a uma situação de
alto estresse, sem
nenhum motivo.”

Opinião
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 Foram divulgados recentemente pela Fiep (Federação
das Indústrias do Estado do Paraná) números que mos-
tram que o índice de confiança da indústria paranaense de
transformação voltou a crescer. Após cinco meses de queda
consecutiva, o índice subiu por dois meses seguidos, ten-
do uma alta de 3,9 pontos em agosto e mais 0,6 ponto em
setembro, o que demonstra que os empresários estão
voltando a acreditar na melhora do cenário econômico e
na retomada do crescimento.

O Índice de Confiança da Indústria de Transformação
do Paraná (ICIT-PR) atingiu 51,6 pontos em agosto e 52,2
em setembro. Em uma escala 0 a 100, os valores acima
de 50 indicam empresários confiantes, melhores condi-
ções ou expectativas positivas. Ainda em agosto, a Re-
gião Sul também foi a que registrou maior crescimento.

O setor alimentício ocupa hoje o primeiro lugar em gera-
ção de empregos na indústria de transformação do Estado
do Paraná, além de gerar mais de 180 mil empregos formais.
Então, ver os índices de confiança subirem traz um alento ao
setor, que tanto sofre com a situação econômica do País.

Diante desse novo panorama que se abre aos poucos,
a Fiep promove, no dia 31 de outubro, o 1º Encontro Para-
naense da Indústria de Alimentos. Com o objetivo de de-
bater as dificuldades e as tendências do setor, o evento
busca traçar as diretrizes para um mercado mais compe-
titivo e sustentável, especialmente com o lançamento da
Rota Estratégica da Indústria Agroalimentar, um documento
de construção coletiva que traz as principais observações
e priorizações a serem realizadas até o ano de 2031.

 DIVULGAÇÃO

INDÚSTRIA PARANAENSE
VOLTA A CRESCER

Rommel Barion é presidente do Sincabima (Sindicato das
Indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimentícias e

Biscoitos de Doces e Conservas Alimentícias do Paraná) e
do InPAR (Instituto Paranaense de Reciclagem)
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Obras no Teatro
As obras previstas para o ano que vem no Teatro Municipal

despertam o interesse dos vereadores - o foco da reforma será
nas poltronas do salão principal. Fernando Hallberg (PPL) quer
saber mais sobre o serviço e sobre o uso das demais salas: são

três auditórios. O parlamentar quer analisar as planilhas de
eventos realizados desde janeiro do ano passado, com

informações sobre público e finalidade.

Blindagem
Chamou a atenção a
quantidade de servidores
públicos no plenário da
Câmara de Vereadores na
audiência pública para a
compra do Atacado
Liderança. Na mesa principal,
a base parlamentar se fez
presente com discurso
afinado: para eles, inclusive,
debater o assunto é tempo
perdido. Quase uma
democracia!

Votos pró
Sobre a compra do Atacado,
assim estão os votos até
agora. A favor: Alécio,
Josué, Mazutti, Misael,
Jeferson, Brugnerotto,
Alcântara e Dal Molin.
Contra: Damasceno, Hallberg,
Pedro, Madril. Este último,
inclusive, diz que “existem
problemas de saúde e
educação. A justificativa é de
preço acessível, mas quantas
outras pessoas poderiam ter
comprado se fosse um bom

negócio? Não tenho alianças
de partidos nem conchavos
para fundos de eleição, por
isso sigo a opinião dos meus
eleitores, que se posicionaram
contra pelo Whatsapp e pelo
Facebook”.

Indecisos
Até então 8 x 4. Em análise
(indecisos) estão Parra,
Carlinhos e Olavo. Propenso a
ser favorável, Porto diz ter
simpatia à compra que atende
a demanda. Com posição mais
contrária, Bocasanta defende
a necessidade de
investimentos em saúde e
educação e que a compra
deveria ser bancada pela
iniciativa privada. Parra
analisa como “precipitada” a
votação nesta segunda-feira e
promete pedir vistas do
projeto para que sejam
analisadas todas as questões.
Os demais parlamentares
foram procurados pela
reportagem, mas não
responderam a tempo do
fechamento da edição.

DIVERGÊNCIAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Logo que chegou de viagem de Curitiba, Leonaldo Paranhos
(PSC) participou de encontro com empresários da Ceasa e
sancionou projeto que lhes permite trabalhar dia 14 de
novembro, aniversário de Cascavel.

 Também anunciada a negociação de áreas para abrigar a
nova estrutura da Ceasa: uma em São João (descartada devido
ao pedágio) e outra no Contorno Oeste, esta seria uma pequena
fatia da propriedade de Agassiz

O vereador Valdecir Alcântara (PSL) tornou pública uma discussão
com o presidente da Associação de Moradores do Jardim Colmeia,
Antonio Gomes dos Santos. O parlamentar foi até o campo de
futebol com uma equipe da Secretaria de Obras onde um disjuntor
estava danificado. Porém, o serviço foi impedido por Santos que,
inclusive, já foi cabo eleitoral do vereador.

Após alterações ne-
cessárias na LOA (Lei Or-
gânica), voltou à discus-
são interna na Câmara de
Vereadores a proposta de
concessão de espaços
públicos em Cascavel. A
Comissão de Economia e
Finanças emitiu parecer
favorável à proposta do
Executivo de concessão
de direito de uso para ex-
ploração do Estádio Olím-
pico Arnaldo Busatto.

O Município pretende
repassar à iniciativa priva-
da a responsabilidade da
estrutura, mas enfrentou
impedimentos regimen-
tais para que houvesse
aval da Câmara - o projeto,
inclusive, já havia chegado
ao plenário para votação,
mas houve retirada de pau-
ta para mais discussão.

Existem emendas em
tramitação na Câmara.
Uma delas obriga que
constem no edital cláusu-
las garantindo ao FCC (Fu-
tebol Clube Recreativo) e ao
CCR (Cascavel Clube Recre-
ativo) o uso do estádio para
jogos em campeonatos pro-
fissionais promovidos pe-
las confederações e pelas
federações de futebol ou
amistosamente.

Por enquanto, a Comis-
são de Finanças não se
posicionou oficialmente
sobre projeto parecido
que autoriza a concessão
do Autódromo Zilmar
Beux e do Kartódromo
Delci Damian - juntas, as
estruturas custam R$
500 mil para manutenção.

Os vereadores debate-
ram também a permissão
para concessão de quios-
ques, praças e parques -

Tudo liberado!
outro projeto que volta à
tona com mudanças da
LOA - inclusive as estrutu-
ras da Avenida Brasil e ao
lado da Biblioteca Pública,
contempladas pelo PDI
(Programa de Desenvolvi-
mento Integrado).

Para a Comissão de Fi-
nanças, a iniciativa obe-
dece à legalidade.

A prefeitura quer liberar
a construção de quiosques
em praças, bosques e par-
ques, entre eles pontos es-
tratégicos como Lago Mu-
nicipal, Zoológico, Parque
Tarqüínio, Parque Vitória,
Praça Parigot de Souza e
Praça Wilson Joffre.

A ideia é não desem-
bolsar recursos para es-
sas obras e autorizar que
a iniciativa privada cons-
trua e use a estrutura até
compensar o custo.

Por enquanto não hou-
ve delimitação do tempo
total que as empresas
vencedoras poderiam fi-
car nesses quiosques -
tratativa que dependeria
do valor da obra. “São al-
guns espaços já construí-
dos na Avenida Brasil e
outros que podem ser dis-
ponibilizados para a inici-
ativa privada, como no
Parque Vitória e no Zooló-
gico. Para isso, será ne-
cessário chamamento pú-
blico e escolha da melhor
proposta”, explica o vere-
ador Sidnei Mazzuti (PSL).

Agora os Projetos 73, 74
e 82 devem voltar à pauta.
Apenas o Projeto 81 sobre
o autódromo e o kartódro-
mo ainda não teve parecer
da Comissão de Finanças.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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A governadora Cida Borghetti
assinou nessa quinta-feira (18) o
termo de adesão do Paraná à Polí-
tica Nacional para a População em
Situação de Rua, desenvolvida pelo
Ministério dos Direitos Humanos.
A medida reforçará as ações que o
Estado já desenvolve nesta área e
facilitará a busca de novos recur-
sos com o governo federal.

“Hoje o governo do Paraná avan-
ça nas políticas públicas em favor
das pessoas que mais precisam.
Temos o dever, através desse ter-
mo, de buscar recursos para a con-
tinuidade e ampliação de ações aos
que se encontram em situação de
extrema vulnerabilidade no nosso
Estado”, afirmou a governadora.

Cida disse que é preciso dar con-

Paraná reforça ações
a quem mora na rua

dições de acesso a moradia digna,
trabalho, saúde, estudo, e demais
políticas que melhorem a qualida-
de de vida das pessoas: “As pesso-
as vão às ruas por várias situações,
como depressão, esquizofrenia, uso
excessivo de drogas, a falta de opor-
tunidade de emprego e renda e de
desenvolvimento no âmbito escolar.
Toda esta fragilidade faz com que
desistam de sonhar e nós não po-
demos perder esta capacidade”.

As ações
O governo do Paraná já reúne
representantes de diversas
secretarias de Estado e da sociedade
e civil para atrelar ações pertinentes
às necessidades do segmento e ao
desenvolvimento de políticas
públicas. De acordo com o secretário
da Saúde, Antônio Carlos Nardi,
essas ações são pactuadas e
desenvolvidas nos 399 municípios do
Estado. “Vamos dar integralidade na
atenção à saúde mental, atenção
básica, medicamentos, dignidade,
abrigo e todo esse processo de
trabalho voltado aos paranaenses
em situação de rua”, disse ele.
Para a secretária da Família e
Desenvolvimento Social, Nádia
Oliveira de Moura, os municípios
estão precisando de apoio e
direcionamento. “Precisamos de
todas as áreas envolvidas, como
saúde, cultura, trabalho. Temos que
ofertar a essas pessoas tratamento,
oportunidade e o desejo de sair
desta condição”, afirmou.

Adesão nacional
A adesão à Polícia Nacional é um
passo fundamental, segundo o

coordenador do INRua (Instituto
Nacional de Direitos Humanos da
População de Rua), Tomas Melo.

“É fundamental e ajudará a definir
o segmento e suas

particularidades”, disse.
Para ele, é preciso dados concretos

para conhecer a população e
aplicar políticas públicas efetivas.

“Precisamos ter um
acompanhamento de forma

sistemática. Aqui no Paraná temos
alguns levantamentos na cidade de

Curitiba, Maringá e Londrina”.
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ASSINADO termo de adesão para Implantação da
Política Nacional para a População em Situação de Rua

 Comitê Intersetorial

Desde 2017, por meio da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, essas
políticas públicas são coordenadas pelo Ciamp (Comitê Intersetorial de

Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua).
A diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria
de Justiça, Regina Bley, explicou que o Comitê se reúne mensalmente e tem
como objetivo estruturar ações dentro de eixos importantes como habitação

e educação. “Temos interlocução com a Cohapar, com as secretarias da
Saúde e da Educação e a partir das suas competências como pensar a

garantia acesso as políticas públicas”, afirmou.
O Comitê desenvolve políticas públicas visando melhorar a qualidade de vida

das pessoas em situação de rua, dando-lhes possibilidade de acessar os
direitos previstos constitucionalmente. Tem desenvolvido proposições e

parcerias, tal como na área do trabalho, para que as pessoas em situação de
rua tenham acesso à Carteira de Trabalho e Seguridade Social com declaração

de endereço social, por não terem como comprovar sua residência.
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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- RAFAEL CLAYTON DUARTE E MAYARA MELCHIOR DE OLIVEIRA
02- SALATIEL DOS SANTOS E VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA
03- RICARDO ALVES DE MEDEIRA E CARLA DE MORAES BRASIL
04- ADRIEL PONTES RIBEIRO DA LUZ E MAYARA NUNES MACHADO
05- FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI E ANDRESSA BOZZA
06- MARCIO DE BARROS E IRINEIA OLENICZ
07- EURIDES ALVES DA SILVA E FABIANA DA SILVA
08- JOEDIR RODRIGUES AVILA E ELIANE APARECIDO DOS SANTOS
09- GILMAR DE OLIVEIRA JUNIOR E DANIELLY FERNANDES FERREIRA
10- DINAEL ALVES RAMOS E ODILA DOS SANTOS PRESTES
11- EDUARDO RODRIGUES REICHERT E FERNANDA SILVA TASCA
12- LUIZ CARLOS MENDES DOS SANTOS E ILANA MARIA WILNES
13- JOANES MARCOS SCHIMIN E RITA FERREIRA
14- VAGNER DOS SANTOS E ZENILDA KRIGUER PELICHAM
15- JHONYSLEI AVELINO LIMA E MAIARA RIBEIRO
16- WILLIAM SEIBEL FERNANDES E MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
17- ALISSON EDSON MOREIRA E KAROLINE DRIELY BATICHOTTI
18- JONAS ALVES MACEDO E ANA PAULA NATEL DOS SANTOS
19- WILLIAN ALVES DOS SANTOS E ANA PAULA ELIAS MOREIRA
20- LUIZ HENRIQUE QUEIROZ E HANNA JULIA SILVÉRIO
21- DJONATAS GONÇALVES E WALERIA TOMINC
22- EMANUEL DA ROCHA E DANIELA CRISTINA DA SILVA
23- JOÃO CARLOS DA SILVA E ELIANE DA SILVA PAULINO

Cascavel, 19 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

Já estão em funcionamento as
câmeras de monitoramento insta-
ladas em quatro pontos da Rua Ale-
xandre de Gusmão, no Bairro Ma-

Segurança na
palma da mão

ria Luiza, em Cascavel.
O projeto inédito na cidade foi ide-

alizado pela Associação dos Morado-
res para garantir mais segurança às
famílias que moram no local.

O sistema está em fase experi-
mental, mas a expectativa é de que
seja aprovado pela população e,
consequentemente, ampliado.

O presidente da Associação dos
Moradores, Ibraim Carneiro da Sil-
va Sobrinho, já está conectado à
tecnologia que traz segurança na
palma da mão.

Por meio de um aplicativo baixa-
do no celular, ele mostra que é pos-
sível observar as imagens dos cir-
cuitos com qualidade mesmo em
um dia de chuva como ontem. “Con-
seguimos acompanhar as imagens
instantâneas e também ter acesso
ao registro de sete dias”, explica.

Na praça onde há grande movi-
mentação há câmeras em dois pon-
tos que possibilitam verificar car-
ros estacionados ao redor e coibir
ações suspeitas. “Se 50 morado-
res aprovarem o projeto, teremos
condições de ampliar o número de
câmeras e instalá-las nos locais de
maior necessidade”, afirma o pre-
sidente da associação.

O custo para esse investimento
é considerado baixo diante da se-
gurança que proporciona: R$ 50 por
mês para ter acesso ao sistema.

Segundo o líder comunitário,
nas próximas semanas uma reu-
nião será agendada para que os
moradores conheçam melhor o sis-
tema de segurança.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

APLICATIVO permite acompanhar imagens

armazenadas por até sete dias
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Foi durante uma campanha do
Outubro Rosa que a professora
Norma Hofstaetter viu sua vida vi-
rar de cabeça para baixo. Em 2011,
um diagnóstico positivo para cân-
cer de mama fez com que se afas-
tasse do trabalho para se dedicar
em tempo integral ao tratamento.
E que batalha. Segundo ela, foram
quatro sessões de quimioterapia e
33 de radioterapia, que lhe causa-
ram fortíssimos efeitos colaterais.

“Estava há três anos sem fazer
a mamografia e depois que um dos
meus filhos falou sobre o movimen-
to Cascavel Rosa é que me atentei
sobre a importância do exame.
Ganhei de uma amiga a camiseta
do movimento e pensei: ‘não pos-
so só usá-la, preciso fazer a mamo-
grafia’. Adiava o exame por conta do
trabalho, até que marquei e um cân-
cer foi detectado na minha mama
direita”, lembra Norma.

Com o resultado em mãos, era
preciso encarar a doença. O apoio

Ela venceu o câncer!
da família, conforme Norma, foi fun-
damental. Não demorou muito para
que os primeiros fios de cabelo
começassem a cair. Ela decidiu ras-
par o cabelo e, para sua surpresa,
os filhos copiaram o visual da mãe.
“Quando vi, eles já tinham raspado
o cabelo também”, conta.

A recompensa da luta veio um
ano depois. Norma estava curada.
A notícia foi comemorada, mas os
cuidados continuam. Mesmo afas-
tada do hospital, a paciente ainda
toma remédios. “Mas isso é o de
menos, já que faz parte de todo o
processo”.

O câncer lhe trouxe vários ensi-
namentos, principalmente quando
o assunto é prestar atenção à saú-
de. Hoje ela não deixa de passar
por bateria de exames a cada seis
meses, inclusive a mamografia, e
dá um recado neste Dia Mundial de
Combate ao Câncer de Mama, lem-
brado hoje: “A vida é muito boa! Pre-
cisamos estar atentas a qualquer
sinal e buscar tratamento. Os exa-
mes devem ser feitos com regulari-
dade, já que às vezes a doença apa-
rece de repente”.

NORMA sorri orgulhosa por ter vencido o câncer

de mama

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Câncer ainda mata
De acordo com o enfermei-

ro Daniel Loss, da Seção
Epidemiológica da 10ª Regio-
nal de Saúde de Cascavel,
entre os 25 municípios da
área de abrangência, houve
registro de 21 mortes neste
ano em decorrência do câncer
de mama. Em todo o ano
passado foram 41 óbitos. No
Paraná, conforme o Inca
(Instituto Nacional do Câncer),
a incidência de câncer de
mama é de 64,7 casos a cada
100 mil habitantes.

O médico mastologista Douglas Soltau Gomes diz que a
redução da taxa de incidência e dos óbitos ocorre por diversos

fatores. Um deles - e que tem grande influência quanto à letalida-
de - está relacionado ao diagnóstico precoce. “Quanto antes

detectado o câncer, maiores as chances de cura”.
Programas de rastreamento genético e acesso facilitado

a exames, inclusive por meio do SUS (Sistema Único de
Saúde), também contribuem: “Mesmo pelo SUS o acesso

ainda é muito maior aqui do que em outras regiões do País,
como a Norte e a Nordeste”.

As estatísticas regionais e estaduais, no entanto, não repre-
sentam o cenário nacional. Segundo Gomes, neste ano 59,7 mil
novos casos de câncer de mama serão diagnosticados no Brasil.
O número é 3% maior que em 2017, quando 57.960 mulheres

foram diagnosticadas com a doença.

E xceção
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 A Apofilab (Associação de Por-
tadores de Fissura Labiopalatal)
de Cascavel promoveu ontem o
“Café com Sorriso” para comemo-
rar seus 27 anos de fundação. A
entidade atende 220 alunos de
60 municípios das regiões oeste
e sudoeste do Estado.

Segundo o presidente da Apofi-
lab, Marcelo Barroso, a entidade tem
dificuldade grande de se manter, por
isso as promoções para arrecadar
fundos são de grande ajuda.

Ele falou ainda da importância
da parceria com o Município de Cas-
cavel que, além de ceder profissio-
nais, como professores, dentistas,
fonoaudiólogos, psicólogos e assis-
tentes sociais para atender os alu-
nos e suas famílias, também faz re-
passe mensal de recursos e ajuda
na manutenção de equipamentos.

O prefeito Leonaldo Paranhos
destacou a importância da entida-
de na assistência às pessoas que
precisam de atendimento médico
diferenciado. “Cascavel é referên-
cia em atendimentos nas áreas da
saúde, com cerca de 100 mil aten-
dimentos por mês, na Assistência
Social e Educação, onde atende-
mos 31 mil crianças. Servimos 64
mil refeições por dia. Nosso tra-
balho é reconhecido nacionalmen-
te. Pessoas vêm de São Paulo e
Brasília para serem assistidas
aqui. Queremos uma cidade boni-
ta, mas queremos em primeiro
lugar valorizar as pessoas, o ser
humano”, disse o prefeito, acres-
centou: “as parcerias como a da
Apofilab são essenciais para que
o governo municipal possa dar o
atendimento necessário, adequa-

Café com Sorrisos:
27 anos da Apofilab

do e de qualidade para aqueles
que necessitarem”.

O senador eleito Flávio Arns lem-
brou que assistiu ao início das ativi-
dades da Apofilab e agora, “vendo a
transformação da entidade no aten-
dimento a pessoas com fissura la-
biopalatal e de má formação cranio-
facial, fico orgulhoso de todos que
participaram desse processo e do
Município que tem ajudado esta
entidade a ser referência no atendi-
mento com qualidade, respeito e
principalmente amor pelo próximo.”

AMPLIAÇÃO
Marcelo Barroso aprovei-

tou a oportunidade e levou o
prefeito Leonaldo Paranhos
até um terreno baldio perto
da entidade que pertence ao
Município. A intenção da
Apofilab é conseguir a con-
cessão do espaço para ser
usado como estacionamento.

“O espaço que eles têm
hoje já não atende as necessi-
dades da escola porque
muitas crianças brincam no
pátio, no playground e pode ser
perigoso. Então vamos liberar o
terreno e assim as crianças e
os professores podem ficar
mais tranquilos, uma vez que
os carros estarão em outro
pátio”, disse o prefeito.
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Participaram do café o suplente de senador eleito Vilson
Basso, o deputado estadual Márcio Pacheco, os secretários
municipais Rubens Griep (Saúde), Hudson Moreschi Junior
(Assistência Social) e Edson Zorek (Planejamento e Gestão),

pais, alunos, professores e funcionários da entidade

 INAUGURAÇÃO
A direção da Apofilab também inaugurou oficialmente as 62 placas solares

que foram instaladas no playground. Elas foram adquiridas em parceria com
a Itaipu e já vêm apresentando resultado. Os equipamentos têm vida útil de

30 anos e podem suprir 100% da energia elétrica à escola.
De acordo com o presidente da Apofilab, Marcelo Barroso, a conta da luz,

que girava em torno de R$ 810 por mês, caiu para R$ 148 depois da
instalação do sistema. “Queremos zerar a nossa fatura e vender o

excedente para a Copel e assim reforçarmos o nosso caixa”.
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DIVULGAÇÃO

Amigo cão
Mais um Rocão será realizado neste domingo,

às 14h, na Praça do Country.

Jantar Dançante
O CTG Rodeio da Tradição
promove mais um jantar

dançante neste
sábado, às 20h.

Os ingressos custam R$ 25.
O CTG fica na Rua Epitácio

Pessoa, 135. Mais
informações pelo telefone

(45) 99125-9054.

Banco de dados
Ainda não se cadastrou? A
Secretaria Municipal de
Cultura e Esportes de

Cascavel quer criar um banco
de dados de artistas,
agentes culturais e
entidades culturais.

O objetivo é reunir
informações sobre o setor
cultural da nossa cidade e

região. É só acessar
o link www.

secespcascavel.com/cadastro-
de-artistas.

Deputado estadual Adelino Ribeiro, a governadora Cida
Borghetti e o secretário de Segurança, Júlio Reis, após

reunião que definiu data para inauguração da UPS Oeste

 AMABLIE LARISSA FERREIRA festeja neste sábado
15 anos de vida. Felicidades!

A foto é de Vera e Grasi Fotografias

Parabéns
Nossa cidade ganhará

parabéns especial com o
Concerto em Homenagem ao

aniversário de 66 anos.
O Coral Municipal, a

Orquestra de Flauta Doce, a
Orquestra Sinfônica de

Cascavel e outros
convidados vão se

apresentar dia 11 de
novembro, às 20h, no Teatro

Municipal Sefrin Filho.

Felicidades!

 Vernissage
O Ateliê Toque de Arte e

alunos convidam para o
4o Vernissage a ser

realizado dia 27 de outubro
na Galeria de Arte do Teatro

Municipal Sefrin Filho,
 às 19h30.

O ingresso é um quilo de
alimento não perecível que
será destinado ao Provopar.

Angelica Aline, Nice de
Carli, Serafim Fonseca,

Heliene Margareth Vieira,
Luciana Marcos Reis e
Felícia Donato Moli.

“Para ganhar conhecimento,
adicione coisas todos os

dias. Para ganhar sabedoria,
elimine coisas

todos os dias.”

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

 � REDE GLOBO

GLOBO  �   SEGUNDO SOL

 � RECORD

MALHAÇÃO
Flora conforta Verena. Santiago é

discriminado durante o jogo de fute-
bol. Dandara não gosta da proximi-
dade entre Marcelo e Leonor. Alex con-

ta para Gabriela sobre o caso de Ve-
rena, e ela se preocupa com a alu-
na. Leonor troca sorrisos com Mar-
celo. Márcio manipula Rafael. Jade
e Érico se surpreendem ao chegarem
para o jantar. Gabriela tenta acalmar
Verena. Úrsula e Flora impedem Ve-
rena de falar com Álvaro. Garoto re-

Beto e a família Falcão amparam
Valentim. Karola vaga pelas ruas e

acaba se embriagando junto a pesso-
as em situação de rua, observada por
Robinho. Karola implora o perdão de
Valentim, que expulsa a mãe de sua
casa.  Laureta tenta resgatar Karola
das ruas, mas ela consegue fugir.
Maura desabafa com Rosa sobre

seus sentimentos por Ionan e Selma.
Vicente convida Nice para sair, e os
dois são interrompidos por Agenor.

Roberval confessa sua admiração por
Rochelle. Edgar diz a Roberval que
aprendeu a dar valor a sua família. A
pedido de Laureta, Katiandrea sonda
Rosa sobre Ícaro. Karola pede abrigo
a Irmã Felipa. Valentim decide ir ao

encontro de Luzia.

vela a Tito por que teme se encon-
trar com Lia.

O TEMPO NÃO PARA
Emílio afirma a Mariacarla que do-

minará Marocas. Carmen diz a Samu-
ca que ele foi manipulado por Betina,
acreditando que Marocas estaria com
Elmo. Samuca confessa a Waleska que
ainda ama Marocas. Betina vê Waleska
e Samuca se beijando. Marocas fica
surpresa quando Betina lhe propõe ali-
ança contra Waleska. Coronela tenta
extorquir Dom Sabino. Marocas diz a
Paulina que não confia em Waleska.
Teófilo esconde o dinheiro que tem des-
viado do Barão debaixo do colchão.

JESUS
Tiago Justo convida os membros do

Sinédrio para o casório. Asisa provoca
Maria e Yoná. Deborah se abre com
Helena e fala da culpa que sente por ter
dado seu bebê. Edissa se abriga em
uma caverna e acaba encontrando Cas-
sandra, irmã de Petronius. Salomé mar-
ca novo encontro com Longinus.

AS AVENTURS DE POLIANA
Jeferson falta na aula e é repreendi-

do por Ciro. João e feijão fazem a maior
bagunça na casa de Débora. Waldisney
chantageia Joana. Débora não deixa
Kessya dançar balé. Nadine desconfia
que Sérgio e Joana são casados. Roger
critica Otto para o Sr. Pendleton. Éric fala
com Débora sobre as aulas de dança.

Karola implora o
 perdão de Valentim

DIVULGAÇÃO

 � SBT



VARIEDADES 11CASCAVEL, 19 DE OUTUBRO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

As parcerias, tanto na vida profissional
quanto em outras áreas, continuam re-
cebendo a bênção das estrelas. Apro-
veite para trocar experiências: você
pode aprender mais do que imagina.

To
ur

o

Talvez tenha que fazer algum sacrifí-
cio para dar conta das suas respon-
sabilidades. Só evite se distrair ou dei-
xar algumas coisas para terminar em
cima da hora.

G
êm

os

Você conta com muito charme e mag-
netismo pessoal. Bom astral para lidar
com o público ou com jovens. A sorte
estará ao seu lado e você pode se dar
bem em uma aposta.

C
ân

ce
r Quem trabalha com produtos para a

casa tem mais chance de se destacar.
Se busca emprego, alguém da família
pode dar uma ajuda e vice-versa.

Le
ão

Hoje, você pode lidar melhor com a
papelada, além de tomar decisões rá-
pidas sem dificuldade. Mas precisa ter
cuidado com o que fala, já que há ris-
co de mal-entendido no serviço.

V
ir

ge
m Com mais apego aos bens materiais,

você vai valorizar cada centavo e pode
fazer um bom negócio. O dia é propí-
cio para lidar com imóveis e você pode
comprar uma casa própria.

Li
br

a

Você vai esbanjar disposição e confi-
ança. Explore seus pontos fortes, não
perca o foco e vá atrás do que quer.
Mas procure ser mais tolerante com a
família.

E
sc

or
pi

ão Sua intuição estará mais afiada e pode
descobrir algo novo. Pode recuperar
um objeto que imaginava ter perdido.
Mantenha um segredo bem guardado
para não se tornar alvo de fofocas.

S
ag

it
ár

io Você pode ampliar seus horizontes, se
interessar por novos assuntos e ainda
encontrar tempo para ajudar os ou-
tros. Os amigos vão te ajudar a reno-
var a fé no próximo.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, você estará mais sensível à opi-

nião dos outros e fará o que puder
para causar uma boa impressão. Mas
não se cobre demais - ninguém é per-
feito.

A
qu

ár
io

Bom dia para agir em equipe e conta-
giar os outros com o seu otimismo. Você
vai pensar grande e não terá medo
de se arriscar, desde que o resultado
compense.

 P
ei

xe
s Aproveite as boas energias para rever

algumas coisas, mudar o foco na carrei-
ra e trocar de emprego. Você não vai
pensar muito antes de se livrar de obje-
tos que só servem para ocupar espaço.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 37

O temporal registrado ontem
nas regiões oeste e sudoeste do
Estado deixou estragos e mais de
219 mil imóveis sem luz em todo o
Paraná. Em Cascavel, os ventos che-
garam a quase 89,6 km/h, segun-
do o Simepar, causaram três des-
telhamentos, queda de pelo menos
oito árvores e arrancaram placas
de publicidade por toda a cidade.
Não houve registro de feridos.

O Zoológico Municipal foi fecha-
do ontem à tarde devido à grande
quantidade de árvores danificadas.
O local ficará fechado ao público
nesta sexta-feira para que a limpe-
za possa ser feita.

No Centro, um outdoor caiu sobre
um carro que estava estacionado.

No Bairro Claudete, a torre de
comunicação com 50 metros de
altura de uma empresa de seguran-
ça veio ao chão. Parte da estrutura

 Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos

Ventos a 89 km/h

ÁGUA E ENERGIA
As fortes chuvas que caíram
provocaram o rompimento de duas
adutoras de água que abastecem a
cidade. De acordo com a Sanepar
(Companhia de Saneamento do
Paraná), uma delas fica na saída da
Estação de Tratamento de Água, às
margens do Rio Cascavel, e a outra
transporta a água de dois poços da
Colônia Barreiros até o Centro de
Reservação do Jardim Gramado.
Até a finalização do conserto das
tubulações diversos bairros ficaram
temporariamente sem
abastecimento.
De acordo com a Copel, pelo
menos 20 mil residências ficaram
sem luz durante o dia de ontem em
Cascavel. O abastecimento ficou
interrompido em vários bairros,
mas até o fim da tarde o serviço foi
reestabelecido.

caiu cobre a garagem do estabele-
cimento e outra parte na rua.

O temporal também causou
transtornos no aeroporto. O voo
que sairia às 11h30 com destino a
Curitiba só decolou às 15h. Os de-
mais voos não foram afetados.

De acordo com o Simepar, a chuva na região oeste deve continuar durante
o dia de hoje, porém com menos intensidade e com rajadas de vento mais
fracas. O sol deve até aparecer ao longo do dia e as temperaturas ficam
mais elevadas.  Já para o fim de semana a previsão é de tempo nublado,

sem registros de chuva. As temperaturas no sábado e no domingo devem
variar entre 13ºC e 27 ºC.

ESTADO
De acordo com a Defesa Civil do Paraná, além
de Cascavel foram registradas ocorrências em
sete cidades e 579 pessoas foram afetadas.

Não houve registros de feridos.
Em Assis Chateaubriand, o temporal provocou
estragos no Centro de Eventos e a abertura da
Expo Assis, marcada para ontem, foi cancelada.

O show de Maiara e Maraísa foi transferido
para este domingo (21).

UMA torre de comunicação de 50 metros veio abaixo no Bairro Claudete

Previsão do Tempo

 AO menos oito árvores caíram na cidade
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O acidente
Ivair dos Passos trafegava em uma
bicicleta e, ao subir no viaduto da
Avenida Piquiri, ele desvia da faixa
específica para ciclistas e pedestres,
e segue pela pista. Câmeras
registraram o acidente. Ao ser
atingida, a vítima voou e caiu na
faixa ao lado. Ele não usava qualquer
equipamento de segurança. O pé de
Ivair foi dilacerado. Um traumatismo
craniano pode ter sido a causa da
morte. Caixas de papelão que Ivair
carregava ficaram espalhadas pelo
chão. A bicicleta ficou contorcida. O
Corpo de Bombeiros constatou o
óbito e o corpo foi recolhido pelo IML
(Instituto Médico Legal).

PC procura motorista
que matou ciclista

A Polícia Civil de Cascavel traba-
lha para encontrar o motorista que
atropelou e matou um ciclista na
manhã de ontem. Câmeras de se-
gurança de empresas próximas se-
rão solicitadas para tentar identifi-
car a placa e o modelo do veículo, já
que nas primeiras imagens cedidas
à Polícia Civil não é possível identifi-
car o carro. O acidente aconteceu
na Avenida Piquiri, Bairro Brazmadei-
ra, às 5h20. Ivair dos Passos, de 51
anos, morreu na hora.

De acordo com a polícia, o con-
dutor precisa ser ouvido sobre o
acidente. “Dá para perceber o ex-
cesso de velocidade do carro e que
estava com as luzes apagadas.
Nem a luz de freio do automóvel foi

acionada no momento do acidente
e o motorista não parou para pres-
tar socorro. Não tem como ele não
ter visto que o acidente ocorreu”,
explica o delegado-adjunto da 15ª
SDP (Subdivisão Policial), Rodrigo
Baptista Santos.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

CICLISTA morreu no local do acidente

AÍLTON SANTOS

Passe o leitor

de QR Code

para ver o

momento do

atropelamento
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           SÉRIE B
19h15 CRB x Goiás
20h30 São Bento x Criciúma
21h30 Ponte Preta x Figueirense

         ESPANHOL
16h Celta x Alavés

            FRANCÊS
15h45 Lyon x Nîmes

              ALEMÃO
15h30 E. Frankfurt x F. Düsseldorf

         BRASILEIRÃO
16h América-MG x Grêmio
16h Botafogo x Bahia
19h São Paulo x Atlético-PR
19h Sport x Vasco

         SÉRIE B
16h30 Avaí x Oeste
16h30 Vila Nova x Juventude
16h30 Boa Esporte x Guarani
19h Fortaleza x Paysandu
21h S. Correa x Londrina

           FRANCÊS
12h PSG x Amiens
15h Strasbourg x Mônaco

             ALEMÃO
10h30 Stuttgart x B. Dortmund
10h30 Wolfsburg x B. de Munique
13h30 Schalke 04 x Werder Bremen

           ITALIANO
10h Roma x Spal
13h Juventus x Genoa
15h30 Udinese x Napoli

             INGLÊS
8h30 Chelsea x Man. United
11h Man. City x Burnley
11h West Ham x Tottenham
13h30 Huddersfield x Liverpool

             ESPANHOL
8h Real Madrid x Levante
13h30 Villarreal x At. de Madri
15h45 Barcelona x Sevilla

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

A equipe da Associação Esportiva Juventus de Judô participou do Torneio Regional
com 32 atletas, no último fim de semana, em Marechal Cândido Rondon. A competição
foi para comemorar os 25 anos da Associação Fujiyama, da cidade-sede, e reuniu
346 judocas de 15 academias. Cascavel, com alunos do Sensei Washington “Tyan”
Donomai e do professor Vitor Cesar Moreira, foi quem mais teve representantes, com
competidores de 4 a 50 anos de idade.

HANDEBOL
Maior campeão do Estado, o time

feminino de handebol adulto de

Cascavel enfrentou o atual

campeão da Liga Nacional, o
Concórdia, na noite de ontem, e

neste sábado já voltará ao Ginásio

da Neva pela competição.

Receberá o Blumenau às 10h,

com entrada livre para o público.

Em seguida, as cascavelenses
embarcarão para Saudade do

Iguaçu, para a penúltima etapa

do Paranaense. No sábado

duelarão com Maringá pela

liderança, às 18h30, e no

domingo enfrentarão Campo
Mourão, às 10h30. Também pelo

Estadual, o time masculino de

Cascavel enfrentará Foz do

Iguaçu no sábado, às 15h30, e no

mesmo dia conhecerão o

adversário das quartas de final, a
ser disputada no domingo.

JUVENTUS

Após empatar por 5 a 5 num jogo em que chegou a estar na frente do placar e no
qual teve um gol de pênalti não validado pela arbitragem – a bola bateu no travessão
e passou a linha ao quicar no chão, mas depois saiu -, o Cascavel Futsal viu que
pode, sim, fazer frente ao Joinville, atual campeão da Liga Nacional. É com esse
pensamento que a Serpente Tricolor desafiará o time catarinense neste domingo, às
12h30, no Centreventos Cau Hansen. O time cascavelense precisa vencer no tempo
normal para levar a decisão da vaga à prorrogação, na qual as equipes começarão
com o placar zerado, mas com o time da casa com a vantagem do empate.

AÍLTON SANTOS

 Nacional de GR
Cinco ginastas de Cascavel participam neste fim de semana do 23º

Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, na cidade de São Bernardo do

Campo (SP). Rafaela Stumpf Zawoski e Luana Monteiro participam na
categoria infantil nos aparelhos maças e mãos livres. Sthefany Beatriz

Popoatzki e Júlia Lara competem na categoria pré-infantil nos aparelhos

bola e mãos livres, e Mariana Batista disputa na categoria juvenil nos

aparelhos bola e maças. Elas se classificaram para o Torneio Nacional

pelo Torneio Regional Sul, realizado em agosto em Florianópolis (SC).
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 19 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer
2- Mauricio Griebeler e Thais Andressa Oliveira Santos
3- Liéberti Marcucci de Araújo e Jéssica Gonçalves
4- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza
5- Tarcio Elias dos Santos e Michelle Dalazen
6- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira
7- Douglas Krefta da Luz e Maria Julia Merces Antunes
8- Alexandre Ferreira Gumarães e Tatiana da Silva Rak
9- Willian Pinzl Vicentino e Dayane Carine Rak
10- José Vinicíus Garniel e Mariana Dubay de Almeida
11- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani de Oliveira Magalhães
12- Luan Fabiano Feltrin Silvestro Ramos e Carla Cristina Carnevalli
13- Douglas Moreira de Andrade e Jessica Simões
14- Daniel Estevão Goulart e Danielly dos Santos Souza
15- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
16- Erick Ferreira Gonçalves e Aline de Oliveira
17- Valtair Coelho e Flaviane Barbosa Teixeira
18- Gabriel Felipe Lima Delfino e Arlene Vanzella Ribeiro
19- Wesley Cechele e Andressa Gonçalves Lagner
20- Ricardo Cesar de Lima e Eliane do Santos

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA (16/10)
Coritiba 1x1 CSA

B. de Pelotas 1x2 Atlético-GO
HOJE

19h15 CRB x Goiás
20h30 São Bento x Criciúma
21h30 Ponte Preta x Figueirense

SÁBADO
16h30 Avaí x Oeste
16h30 Vila Nova x Juventude
16h30 Boa Esporte x Guarani
19h Fortaleza x Paysandu
21h S. Corrêa x Londrina

32ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 57 31 17 6 8 44 28 16
2º Goiás 53 31 16 5 10 48 40 8
3º Avaí 51 31 14 9 8 42 27 15
4º CSA 51 32 14 9 9 41 33 8
5º Atlético-GO 48 32 13 9 10 46 45 1
6º Vila Nova 48 31 12 12 7 31 23 8
7º Guarani 45 31 12 9 10 38 33 5
8º Coritiba 45 32 11 12 9 35 34 1
9º Londrina 44 31 12 8 11 34 33 1
10º Ponte Preta 43 31 11 10 10 33 27 6
11º Figueirense 41 31 10 11 10 40 39 1
12º Oeste 41 31 9 14 8 30 31 -1
13º Criciúma 40 31 10 10 11 32 35 -3
14º São Bento 39 31 9 12 10 31 32 -1
15º B. de Pelotas 37 32 9 10 13 27 32 -5
16º S. Corrêa 32 31 8 8 15 26 37 -11
17º CRB 32 31 7 11 13 22 32 -10
18º Paysandu 32 31 7 11 13 30 41 -11
19º Juventude 32 31 6 14 11 25 35 -10
20º Boa Esporte 26 31 6 8 17 23 41 -18

Apesar do forte temporal de
quarta-feira em Londrina, que cau-
sou alguns danos estruturais no
Autódromo Ayrton Senna, a Stock
Car confirmou a realização da pro-
va no local neste fim de semana.
A três etapas para o fim da tem-
porada, a rodada dupla tem como
destaque o embate entre o líder
Daniel Serra e o vice Felipe Fra-
ga, separados por apenas 17 pon-
tos na classificação: 234 a 217
em favor do atual campeão. As cor-
ridas de domingo terão transmis-
são ao vivo pelo SporTV, às 12h e
às 13h05.

STOCK CAR

Myasava
O piloto cascavelense Gustavo
Myasava estará em ação em
Londrina, na 7ª e penúltima etapa
da Stock Light. Em maio, ele foi
10º e 11º nas corridas na cidade.
“Espero que neste retorno a
Londrina não tenhamos
problemas, especialmente com
toques e batidas”, acentua
Gustavo, que ocupa a 14ª
colocação na classificação.
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BRASILEIRÃO
16h Vitória x Corinthians
16h Fluminense x Atlético-MG
16h Palmeiras x Ceará
19h Cruzeiro x Chapecoense
19h Paraná x Flamengo

ITALIANO
10h Parma x Lazio
15h30 Internazionale x Milan

FRANCÊS
16h Nice x Olympique

JOGAM DOMINGO

SÉRIE A

SÁBADO
16h América-MG x Grêmio
16h Botafogo x Bahia
19h São Paulo x Atlético-PR
19h Sport x Vasco

DOMINGO
16h Vitória x Corinthians
16h Fluminense x Atlético-MG
16h Palmeiras x Ceará
19h Cruzeiro x Chapecoense
19h Paraná x Flamengo

SEGUNDA-FEIRA
20h Internacional x Santos

30ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 59 29 17 8 4 45 18 27
2º Internacional 56 29 16 8 5 39 20 19
3º Flamengo 55 29 16 7 6 44 22 22
4º São Paulo 52 29 14 10 5 40 27 13
5º Grêmio 51 29 14 9 6 37 18 19
6º Atlético-MG 46 29 13 7 9 47 34 13
7º Santos 42 29 11 9 9 33 26 7
8º Atlético-PR 39 29 11 6 12 41 29 12
9º Fluminense 37 29 10 7 12 30 35 -5
10º Cruzeiro 37 28 9 10 9 22 25 -3
11º Corinthians 35 29 9 8 12 28 27 1
12º Botafogo 35 29 8 11 10 29 39 -10
13º Bahia 34 29 8 10 11 30 34 -4
14º Vasco 34 29 8 10 11 34 40 -6
15º América-MG 33 29 8 9 12 25 34 -9
16º Vitória 32 29 9 5 15 28 49 -21
17º Ceará 31 28 7 10 11 22 29 -7
18º Chapecoense 31 29 7 10 12 29 42 -13
19º Sport 27 29 7 6 16 25 49 -24
20º Paraná 17 29 3 8 18 12 43 -31

O Brasileirão chega à 30ª rodada
neste fim de semana e se aproxima
ainda mais do fim. Assim, cada jogo
se torna decisivo. Que o diga o Co-
rinthians, equipe que terá a maioria
das atenções após a derrota na final
da Copa do Brasil. É que o alvinegro
paulista concentra suas forças agora
para escapar do rebaixamento e para
isso tem um confronto direto fora de
casa, contra o Vitória, às 16h de do-
mingo no Barradão. O rubro-negro

baiano é o primeiro time fora da zona
da degola com 32 pontos, apenas
três a menos que o Corinthians.

Outro ameaçado de queda, mas
que não contará com o fator casa em
busca de pontos na rodada é o Cea-
rá, que visitará o líder Palmeiras tam-
bém às 16h de domingo. O time ce-
arense tem sido um visitante indi-
gesto, com vitória sobre o Flamen-
go e tendo sido derrotado por dife-
rença mínima por Internacional, São

Paulo e Grêmio. Contra o Palmeiras,
arrancou um empate por 2 a 2 no
primeiro turno.

Do lado do Verdão, o jogo é en-
carado como oportunidade para
ampliar a liderança do campeonato
para depois assistir de camarote ao
encerramento da rodada na segun-
da-feira, quando o vice-líder Inter-
nacional tentará se manter como
único invicto em casa no confronto
diante do Santos.

A seleção brasileira venceu a Rússia por 4 a 1 e conquistou a medalha de ouro no torneio
masculino de futsal dos Jogos Olímpicos da Juventude, ontem, no último dia de competição em
Buenos Aires. Danil Karpiuk (contra), Breno, Matheus Moura e o goleiro Françoar marcaram os
gols da equipe comandada por Daniel Júnior. Danil Samusenko descontou para os russos. Com
a vitória, o Brasil terminou a competição com 100% de aproveitamento, com seis vitórias em
seis jogos. Ao todo, foram 32 gols marcados e apenas sete sofridos. Além disso, o pivô
Guilhermão foi o artilheiro da competição, com 11 gols.

Fórmula 1
O Grande Prêmio dos Estados

Unidos, 18ª etapa da
temporada 2018 da Fórmula 1,
ocorre neste fim de semana no

Circuito das Américas, em
Austin, no Texas. Os treinos
começam hoje, às 12h (de
Brasília), e o classificatório

será amanhã, às 18h. A prova
no domingo será Às 16h15.

COB

Taekwondo
Foz do Iguaçu será a capital do

taekwondo brasileiro neste fim de

semana, com a presença de centenas

de atletas do país e do exterior para as

disputas do Brazil Open e da seletiva

nacional da Confederação Brasileira de

Taekwondo. Cascavel conta com

atletas faixa preta das categorias

juvenil e adulto em busca de vagas

para o Grand Slam 2019, competição

que definirá as vagas para a seleção

brasileira do próximo ano.

Decisão a cada jogo


