
A coronel Audilene Rocha, comandante da PM do Paraná, descartou início imediato da UPS Oeste devido à falta de policial:

“Efetivo não é ‘plantado’ em árvore”, declarou durante entrega de oito viaturas para a região. Um estudo será feito agora

para remanejar policiais para operar na UPS, mas só depois de outubro.

Concessões vencidas
incluem até área do
Parque Tarqüínio

Empresas, igrejas, associações e até pessoas físicas estão entre os beneficiados
com concessão de áreas públicas, algumas vencidas há mais de duas décadas e
que deveriam ter voltado à Prefeitura de Cascavel. Uma Comissão Especial investi-
ga a legalidade no repasse dessas áreas, e um caso chama a atenção: a conces-
são de parte do Parque Tarqüínio a um empresário de Cascavel, ainda em 2002.
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Horário
de verão
Atrasado devido às

eleições, o horário de

verão corre o risco

de ser adiado

novamente. Ontem

o Ministério da

Educação pediu ao

presidente Michel

Temer que adie o

início programado

para 4 de novembro

porque coincide com

as provas do Enem.

Ainda não

há resposta.
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“Jabuticabas brasileiras: 13º
salário. Como a gente
arrecada 12 (meses) e

pagamos 13? O Brasil é o
único lugar onde a pessoa

entra em férias e ganha mais.
São coisas nossas, a

legislação que está aí. A visão
dita social com o chapéu dos

outros e não do governo.”

Megasena
Concurso: 2082

06 25 33 42 48 49

Dupla sena
Concurso: 1845

19 22 26 32 36 421º sorteio

11 15 24 26 27 282º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1716

01 03 04 05 07 10 11 12
13 16 17 22 23 24 25

Quina
Concurso:  4787

33 41 42 72 79

Timemania
Concurso: 1237

05 29 46 49 56 75 79
TIME DO  JI-PARANÁ/RO

Lotomania
Concurso: 1904

03 04 05 08 09 19 23
24 31 33 48 52 53 54

65 76 84 87 94 97

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05321

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

50.412

45.885

71.047

58.394

56.589

Dia da Sorte
Concurso: 056

09 10 15 16 17 23 31
DEZEMBROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Sexta

Curitiba
Sábado

24
Sexta

23
Sábado

171621

Fases da lua
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18 31

CHEIA

24/09 - 23h54
MINGUANTE

02/10 - 06h47
NOVA

09/10 - 00h47
CRESCENTE

16/10 - 15h02

Chuva

Nublado com
poucas nuvens

Nublado com
poucas nuvens

Nublado com
poucas nuvens

Opinião
PRESIDENTES, POLÍTICA

E ÓDIO EPIDÊMICO

Leonardo Torres, 28 anos, é doutorando e mestre
em Comunicação e Cultura Midiática

 O Coliseu político brasileiro está posto. Uns cantam e mostram
suas artimanhas, outros não entram nesse mise em scene. E, um
deles, em especial, possui uma estratégia de campanha singular.

Esse presidenciável não joga pelo racionalismo, não fala de pro-
gresso no Brasil nem apresenta propostas; julga não saber o suficiente
sobre os variados aspectos do País, e afirma que colocará quem enten-
de no lugar certo. Sua arma (às vezes, literalmente) é outra. Esse presi-
denciável não quer atingir a consciência dos brasileiros. Pelo contrário,
busca os sentimentos de indignação e de impunidade que vêm se for-
mando por décadas e os atiça, assim como gasolina no fogo.

Ele afeta a parte emocional de indivíduos revoltados com a violência
nas ruas, com a falta de cuidado com os serviços públicos, com a corrup-
ção. Dessa forma, afeta desde o faxineiro do prédio ao CEO da empresa.
A estratégia do candidato pode ser resumida em uma palavra: ódio.

E o ódio se espalha, contagia. Segundo minha recente pesquisa
científica publicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o
ser humano não somente se comunica por fala e gestos. Mas tam-
bém pelas emoções. Afetamos uns aos outros e o contágio se dá. No
caso, o ódio se espalha. Nenhuma racionalidade é capaz de combater
o ódio epidêmico. Esse contágio afeta a parte mais sombria e primitiva
do ser humano coletivamente.

Em um país cheio de abandonos, sem heróis, vivemos uma
“síndrome do órfão” à espera do “pai herói”. Alguns enxergam no
candidato o pai herói que combaterá os vilões da política. Mas se
esquecem que ele também é político, corrupto e que espalha o
que deveria ser combatido: o ódio generalizado. Afinal, sua única
proposta é munirmo-nos de armas e combater ódio com ódio,
armas com armas, violência com violência. Será mesmo essa
a única solução para o Brasil?

 Vice na chapa de Jair Bolsonaro
(PSL), general Hamilton Mourão

criticou 13º salário e adicional de

férias durante palestra na Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL) de

Uruguaiana (RS): “Temos umas

jabuticabas que a gente sabe que
são uma mochila nas costas de

todo empresário”.
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Liderança comprado?
Será que bateu o martelo mesmo? Em divulgação de evento
da área de medicina, a estrutura do Atacado Liderança é

dada como certa para o novo Centro de Convenções e
Eventos, tanto que adiou a data deste ano para fevereiro,
para usar o novo local. O evento tem apoio da Associação

Médica - entidade com grande influência política na cidade.

Liderança
Por falar nisso... O vereador
Fernando Hallberg (PPL)
requer da prefeitura o
parecer técnico jurídico
para dar um parecer da
Comissão de Redação e
Justiça sobre a compra da
estrutura na BR-277. Esse
questionamento é eterno um
impasse: o Executivo sempre
esquece e a Câmara sempre
insiste na cobrança!

Previsão ruim
Diante da apresentação dos
gastos e das receitas, o
vereador Alécio Espínola
(PSC), que é da liderança do
Executivo na Câmara, já
prevê um período de
“medidas amargas” que
serão encaminhadas pela
Prefeitura de Cascavel.

Time Feistler
Parece que a avaliação dos
projetos no IPC (Instituto
de Planejamento de
Cascavel) está demorada
demais. Em média, alguns
casos, levam três meses para
terem um posicionamento. O
caso foi parar no gabinete de

Hallberg, que cobra uma
resposta de Cletírio Feistler.
Mas é bom ter paciência: a
falta de jogadores tem feito o
time não aguentar tanto
projeto.

Trabalhadores
O vereador Damasceno Júnior
(PSDC) sugere que a Secretaria
de Meio Ambiente mexa no
lixo, ou melhor, no contrato
com a empresa OT Ambiental -
que recebe quase R$ 3 milhões
por mês da prefeitura. Mas não
é para rever o custo do serviço
à população, é para garantir
plano de saúde aos
trabalhadores.

Divisão
Grupos com ideologias
políticas bem distintas
prometem movimentar o
domingo em Cascavel. Na
Praça Parigot de Souza, no
Bairro Country, 14h, será
realizada a Parada da
Diversidade - com
manifestações públicas de
resistência a políticos
extremistas. De outro lado,
quem apoia o conservadorismo
estará concentrado na Praça
do Migrante, às 17h.

SEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Antigo projeto volta a ser discutido em Cascavel.

 É a implantação do moinho-escola, que pode “incentivar”
a instalação de um moinho de trigo no Citvel II.

O vereador Sebastião Madril (PMB) continua com a
apuração sobre arquivamentos de multas de trânsito -
após denunciar o tenente-coronel Rubens Garcez. Agora
cobra da Cettrans todos os ofícios encaminhados pela
Polícia Militar.

Duas categorias da
esfera pública de Cascavel
estão prestes a receber
aumento de salários, ape-
sar de já ter ocorrido rea-
juste da negociação anual
do funcionalismo. A prefei-
tura solicitou alteração do
Plano de Cargos, Venci-
mentos e Carreiras do Ser-
vidor Municipal envolvendo
três funções: telefonista,
auxiliar em saúde bucal e
técnico em saúde bucal.

Pela proposta do Execu-
tivo municipal em aprecia-
ção nas comissões per-
manentes, os telefonistas
teriam direito a um reajus-
te de 29% e os auxiliares
e técnicos em Saúde Bu-
cal passariam a receber de
R$ 733,05 para R$
895,9, alta de 22%.

O Município argumen-
ta que o reajuste às cate-
gorias da saúde corrige
uma diferença salarial em
comparação aos demais
cargos que possuem
como requisito o mesmo
nível de escolaridade e
que também possui as
mesmas características

Reajuste salarial
em avaliação

de atuação na equipe PSF
(Programa Saúde da Famí-
lia), como técnico em en-
fermagem e farmácia.

Já em relação ao car-
go de telefonista, a medi-
da vai adequar os salári-
os ao praticado no merca-
do. Essa concorrência
com o setor privado tem
feito servidores públicos
desistirem da vaga, alega
o Executivo. “Tal alteração
tem como objetivo a ade-
quação e o realinhamen-
to dos vencimentos da
estrutura de cargos do
Município, reconhecendo
e valorizando os ocupan-
tes desse cargo, além de
atender a antigos ansei-
os desses servidores,
corrigindo algumas distor-
ções ocorridas desde a
criação e a implantação
do Plano de Cargos, Ven-
cimentos e Carreiras do
funcionalismo público”,
declara o prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC), em
mensagem encaminhada
à Câmara de Vereadores.

IMPACTOS
No caso da remuneração de telefonistas, o custo da folha
sobe de R$ 289.258,33 para R$ 345.409,46 neste
ano; de R$ 751.069,55 para R$ 919.665,55 em
2019; e de R$ 799.449,51 para R$ 978.313,06 em
2020. O aumento de 29% será concedido a 21
servidores do cargo de telefonista.
Em relação à alteração de valor adicional de PSF para os
cargos de auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal,
o custo da folha passa de R$ 963.825 para
R$ 1.084.190 neste ano; de R$ 1.580.981,39 para
R$ 1.792.519,87 em 2019; e de R$ 1.662,503,03
para R$ 1.884.950,27 em 2020.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Empresas, instituições religio-
sas, associações e até pessoas fí-
sicas estão entre as grandes bene-
ficiadas de concessões de áreas
públicas vencidas há mais de duas
décadas em Cascavel. Elas recebe-
ram permissão do Executivo muni-
cipal para utilizar terrenos em regi-
ões nobres e que se tornaram al-
vos de especulação imobiliária por
tempo determinado - em um prazo
máximo de dez anos.

A Comissão Especial de Revisão
da Legislação Municipal busca sa-
ber se há legalidade no repasse de
áreas públicas a empresários, como
o dono do Atacado Liderança, Oni-
mer Rodrigues Batata, que recebeu
um “presentão” de Edgar Bueno, em
2002: parte do Parque Tarqüínio.

No topo da lista está a Mitra
Diocesana, que obteve da prefeitu-
ra áreas para construir igrejas, sa-
lões paroquiais e creches. Entre as
repartições religiosas aparecem
também: Igreja Evangelho Quadran-
gular, Loja Maçônica e Igreja Batis-
ta. A maior parte dessas conces-
sões foi feita ainda na primeira ges-
tão de Salazar Barreiros, entre
1990 e 1992.

No entanto, outros grupos tam-
bém se beneficiaram de áreas que
pertencem ao Município de Casca-
vel. As associações aparecem na

Passe o leitor

de QR Code

para ter acesso

à íntegra da

lista das

concessões

vencidas

Ultimato contra as
concessões vencidas

lista elaborada pelos parlamenta-
res como detentoras de terrenos
públicos e existem indícios de que
muitas sequer existam.

Entre as que constam como de-
tentoras de imóveis públicos estão
Assef (Associação dos Servidores
da Fundação de Saúde Caetano
Munhoz da Rocha), Acec (Associa-
ção Cultural e Esportiva), Associa-
ção Renascer Terceira Idade de
Cascavel e Coopertrac (Cooperati-
va de Transportes Rodoviários Au-
tônomos de Cascavel).

Os setores privados também fo-
ram beneficiados por áreas concedi-
das temporariamente: como áreas
verdes para Globoaves no Jardim Rio
Branco, ArtPano no Pioneiros Catari-
nenses e Disorvet Distribuidora de
Alimentos, no Parque Verde.

 PROVIDÊNCIAS
Diante da constatação do

vencimento das concessões, os

parlamentares que fizeram a

apuração cobram as

providências que serão

tomadas pelo prefeito Leonaldo

Paranhos (PSC) - inclusive
justificativas por não tomar

atitudes diante da

irregularidade. Os

questionamentos encaminhados

deverão ser respondidos em 60

dias pelo Executivo.
As irregularidades constatadas

vão desde o prazo vencido da

concessão, finalidade prevista

que não foi atendida e

concessões sem prazos de

vigência e até concessões sem
especificação da área.  Os

casos de concessões sem

prazos foram constatados nas

gestões de Salazar Barreiros

(1992 e 2000), Fidelcino

Tolentino (1995), Edgar Bueno
(2001) e Lísias Tomé (2006).

Alguns casos chamam mais a atenção da Comissão Especial: pessoas físicas

beneficiadas por imóveis públicos. O empresário Onimer Rodrigues Batata

(proprietário do Atacado Liderança) recebeu em regime de concessão na

Vila Tolentino terreno de 564 metros quadrados e outra área de 903 metros

quadrados do Parque Tarqüínio - com permissão de construção de cercas -
pelo ex-prefeito Edgar Bueno em 2002.

Um imóvel de 420 metros quadrados de preservação permanente, com

tributos de responsabilidade da prefeitura, foi repassado a Alexio Pedro Sauer

no Jardim Aclimação. A concessão foi assinada pelo ex-prefeito Lísias Tomé e

pelo procurador jurídico Antonio Linares Filho, com autorização da Câmara.  E

Edna Moura recebeu área 400 metros quadrados no Jardim Santa Marta para
construção de casa própria - ato assinado por Salazar Barreiros em 1992.

Levantamento total
A Comissão Especial constatou 120 leis em vigor e 13 leis revogadas. Das leis em

vigor, 28 leis estão com o prazo da concessão encerrado, 11 leis não especificam

prazo determinado, cinco concessões ficaram um lapso temporal sem

embasamento legal, nove leis não têm detalhamento ou especificação do

terreno cedido, 14 leis com prazo determinado para construção como condição
de concessão, três concessões para pessoas físicas e quatro leis com entidades

cuja existência ou situação jurídica deve ser apurada.

A comissão é formada pelos vereadores Mauro Seibert (PP), Fernando Hallberg

(PPL), Sidnei Mazutti (PSL), Pedro Sampaio (PSDB) e Sebastião Madril (PMB)

 Dono do Liderança e do Tarqüínio
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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- MATHEUS FELIPE BOARETTO E TAINÁ PRESTES GALVAN
02- THIAGO HENRIQUE AMORIM SOUZA E GISLAINE TAVARES DE DEUS
03- ÉMERSON SCHISLER DE SOUZA E KARLA KRISTINA GUARIENTI
04- RONALDO TIC LOPES E JAQUELINE DOS SANTOS
05- LEANDRO ANTONIO TONINI E LAÍS RAYCIK
06- JULIANO ROGÉRIO PEREZ E IRENE DA ROCHA SOARES
07- ADAILTO MACHADO DA SILVA E MARLENE BEIRA
08- AROLDO CORREA SOARES E VERONICA MOHAMAD TARABAY
09- CICERO PAMPLONA BITTENCOURT E CASSIANE SEGHATTI
10- JOHNATHAN SÉRGIO PELEGRIN E JAQUELINE DE SOUZA ALTHAUS
11- LUAN EUGENIO GOMES DE OLIVEIRA E SUÉLEN MACHADO
12- EDUARDO MULLER TEIXEIRA E EMANUELLE CARNIEL MACHADO
13- ADSON BERNARDO DOS SANTOS E SUELLEN GHATTAS
14- GERSON GARCIA LEAL E JANETE BONETE
15- LINEKER ALAN GABRIEL NUNES E ROSICLEIA DALMAZO
16- ROBSON FEDERLE E GEEYZER IAHEL CARELLI DE OLIVEIRA BIGUELINI
17- EDILSON FERREIRA DO NASCIMENTO E JOSIANE BERTUSSI ROCHA
18- CANDIDO ANIVAL FRANÇA E SOLANGE ESPINDOLA
19- LUCAS SILVA BANDEIRA E ÉRICA ROSA DA SILVA ZANINI
20- GEOVANI GONÇALVES MARTINS E CLEONICE RODRIGUES DA SILVA
21- LEONI CARVALHO NETO E GRAZIELA MONTEIRO DA CORREGIO
22- LUCAS ANDRÉ EGER E MAIARA MORAIS MAÇU
23- LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA E CAROLINE DE FREITAS SILVA

Cascavel, 28 de setembro 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

 Entrou em vigor nesta semana
uma nova linha de crédito consigna-
do com garantia do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço). A
princípio, apenas na Caixa, mas em
breve deve chegar a outros bancos.
Se por um lado o novo consignado
aquece a economia, por outro pode
deixar o trabalhador desprotegido
em uma eventual demissão.

Prós e contras do
novo consignado

Para Leopoldo Furlan, presiden-
te do Sindilojas Cascavel, existem
os lados positivo e negativo: “Para
o comércio é bom porque gira a eco-
nomia, por outro lado, quem não
tem o mínimo de planejamento aca-
ba usando o dinheiro por impulso”.

Ele ressalta que o governo fede-
ral está mexendo em vários benefí-
cios, como o PIS/Pasep, por exem-
plo, liberando para a população gas-
tar: “São os artifícios que o governo
usa para movimentar a economia”.

Já o presidente da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de Casca-
vel), Edson Vasconcelos, lembra que
esse dinheiro pertence ao trabalha-
dor, mas o governo se apodera dele
para financiamento da máquina pú-
blica com investimento em progra-
mas como habitação: “É importante
esse fundo para quem faz investimen-
to em saneamento e obras habitaci-
onais porque de alguma forma tam-
bém alimenta a cadeia, gerando mais
emprego e mais fundo de garantia. É
um fundo virtuoso”.

Ele destaca, no entanto, que o
brasileiro não tem hábito de poupar
e sugere que é preciso deixar parte
do fundo para uma eventual proteção
caso acabe perdendo o emprego.

O lado positivo, na avaliação de
Vasconcelos, é que o trabalhador
pode usar esse dinheiro para quitar
dívidas e se livrar dos juros. “Tem o
lado bom, que é o aquecimento da
economia, o lado cauteloso, de o
colaborador saber agir [na hora de
tomar o empréstimo] e a reflexão de
que o governo se apodera de boa
parte daquilo que é do colaborador
num autofinanciamento que benefi-
cia só o governo e não o trabalha-
dor”, diz o líder empresarial.

 COMO FUNCIONA
O crédito está disponível para

36,9 milhões de trabalhadores
com carteira assinada. Os juros

não poderão ultrapassar 3,5% ao
mês, percentual até 50% menor
do que o de outras operações de

crédito disponíveis no mercado. O
prazo de pagamento será de até

48 meses. O uso do FGTS como
garantia para o crédito

consignado proporciona juros
mais baixos para os tomadores
porque os recursos da conta do
trabalhador no fundo cobrirão

eventuais calotes, o que reduz o
risco para os bancos.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
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 Um delegado, um escrivão e
dois investigadores compõem o
núcleo de Cascavel da Divisão de
Combate à Corrupção, que foi cria-
da em maio pela governadora Cida
Borghetti. A resolução que estabe-
lece o núcleo de Cascavel foi publi-
cada esta semana no Diário Oficial
do Estado e os integrantes já foram
nomeados. O delegado Rogerson
Luiz Ribas Salgado será o respon-
sável pelo núcleo de Cascavel.

De acordo com a Secretaria de
Segurança Pública do Paraná, o efe-
tivo será reforçado em Cascavel e

Londrina, que também ganhou um
núcleo da Divisão.

As equipes desenvolverão um tra-
balho conjunto em que cada núcleo
ficará responsável por uma parte do
Estado nas investigações de compe-
tência da Divisão de Combate à Cor-
rupção. Inicialmente, a Divisão con-
ta com oito delegados e quase 40
servidores em todo o Paraná.

A Divisão agrega o antigo Nurce
(Núcleo de Repressão a Crimes
Econômicos).

 As Irmãs Clarissas convidam a
população para conhecer o Mostei-
ro Mãe da Providência em Cascavel
neste domingo. Esta é a primeira e
única vez que o local receberá visi-
tação desse tipo. O motivo da aber-
tura é a bênção e inauguração ofici-
al da primeira etapa da construção
do mosteiro, além de prestar con-
tas à comunidade que ajudou. No
local vivem 12 irmãs. O mosteiro co-
memora dez anos de Cascavel.

“Tudo é doação. Vai chegando o di-
nheiro aos pouquinhos, a gente foi fa-
zendo eventos, e assim a construção
foi feita”, conta a Irmã Maria de Fátima.

Segundo ela, a primeira fase
demorou cerca de quatro anos para
ser concluída. A segunda fase das
obras contemplará construção da
capela, do coro das irmãs, do locu-
tório e da hospedaria. Quem puder
ajudar, pode fazer depósito no Ban-
co do Brasil, agência 3508, dígito

OBRAS são feitas com apoio da comunidade

4, conta-corrente 32355, dígito 1,
é a conta oficial de arrecadação.

Produtos de higiene pessoal e
alimentos são itens necessários
que também podem ser doados di-
retamente no mosteiro. “A segun-
da fase só Deus sabe quanto tem-
po vamos demorar para construir.
Toda ajuda é muito bem-vinda”.

As visitas serão das 9h às

11h30 e das 15h às 17h30. Às 18h
terá Santa Missa celebrada pelo
arcebispo de Cascavel, dom Mau-
ro Aparecido dos Santos.

O mosteiro fica na Rua São José,
720, ao lado do Recanto da Crian-
ça, no Bairro Recanto Tropical.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

 AUTONOMIA
O decreto que criou a Divisão

determina total autonomia para

investigar denúncias relacionadas

à corrupção. Quando foi lançada,

a governadora Cida Borghetti

disse que essa autonomia é

ampla: “Inclusive em relação à

minha pessoa”, declarou.

A Divisão de Combate à

Corrupção estadual é

comandada pelo delegado

Renato Figueroa, que antes

estava à frente Nurce.

Cascavel ganha núcleo
de combate à corrupção

 Reportagem: Silvo Matos
   Foto: Aílton Santos

Mosteiro abre as
portas ao público
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 Era uma vez... Palavras mágicas
que costumam te levar para o mun-
do da imaginação. Em Cascavel, o
Contador de Histórias “pulou” o
muro das escolas e na próxima
semana promete muitas aventuras
a todos os cascavelenses. “São
cerca de 100 professores e moni-
tores de biblioteca que vão se apre-
sentar como contadores, além de
uma média de 650 crianças des-
de o maternal II até o 5º ano”, ex-
plica a coordenadora de Biblioteca
Escolar, Cilmara Ceccatto Sachet.

A participação de servidores
e das turmas de Maternal II são
parte das novidades reservadas
para a edição deste ano, e, ape-
sar da pouca idade, a quantida-
de de inscritos surpreendeu.
“Conseguimos alcançar a parti-
cipação de 50% da rede munici-
pal, sem falar que muitos de-
monstraram interesse, mas,

Cinco noites de
contos e encantos

como as vagas eram limitadas, não
puderam participar desta edição”,
relata Cilmara.

O Contador de História será re-
alizado durante cinco noites da pró-
xima semana, começando na se-
gunda-feira (1º) e terminando na
sexta-feira (5), sempre com abertu-
ra às 19h15. Cada noite terá de 10
a 15 apresentações e premiação
dos participantes. Haverá ainda
feira de livros para os públicos in-
fanto-juvenil e adulto e um estande
da Feira do Teatro, além de partici-
pações especiais que foram prepa-
radas para os visitantes.

PALAVRAS
ANDANTES

Na noite de terça-feira (2) os
convidados especiais são os

integrantes do Projeto Palavras
Andantes, que existe desde 2002
em Londrina. O projeto se baseia

nos eixos de estímulo à leitura,
dada por meio da contação de

histórias; política de compras de
livros, incentivo ao empréstimo

de livros e organização
pedagógica das bibliotecas

escolares, de modo que sejam
atrativas para os alunos. Em

2008, o Projeto Palavras
Andantes recebeu a premiação

do Viva Leitura, do Ministério da
Cultura e do Ministério da

Educação, do governo federal.

Mary e
Eliardo França
Mary e Eliardo França, que há
décadas escrevem para
crianças, com mais de 300 livros
publicados, criadores dos
famosos “Pingos”, são presença
garantida na noite de abertura.
Antes das apresentações o casal
vai falar um pouco da aventura
que é produzir livros para o
público infantil. A escritora Mary
França traçará um panorama
sobre a leitura em conexões com
outros campos da cultura atual,
destacando o alcance dos livros
no processo de aprendizagem e
a importância da relação leitor/
aluno e família, relatando sua
trajetória como esposa, mãe e
escritora. Eliardo, que é
ilustrador, vai interagir com a
criançada, desenhando sobre
papel branco (flip art), além de
narrar junto com Mary.

Pratas da Casa
 O Contador de Histórias de 2018 também terá convidados especiais da

própria rede municipal, como o Coral Pequenos Picolis, da Escola Municipal
Terezinha Picoli Cezarotto, que apresenta na quarta-feira O Ciclo sem Fim,

de O Rei Leão.  Outro grupo que promete impressionar com a
apresentação que abrirá oficialmente esta edição do Contador de Histórias
é a turma do 5º ano da Escola Municipal Dulce Andrade Siqueira Cunha. Na

segunda-feira os alunos enaltecerão a consagrada obra daquele que é
considerado o “Pai da Literatura Infantil”, Monteiro Lobato, com uma

apresentação coletiva da música Sítio do Pica Pau Amarelo, de Gilberto Gil.

 SECOM
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Lançamentos
Dia 30 de outubro a

escritora Stéphanie Caroline
autografa seu livro Diário de

uma Garota em Crise, às
19h30, na Bilioteca Pública.

oOo

Dia 31 de outubro, Arcélia
Preisner homenageia a filha

com a biografia Vanessa
Minha Flor de Ipê, que será
lançado às 19h30 no Centro

Cultural Gilberto Mayer.
A promoção é do

Projeto Livrai-Nos.

Cadastro de Artistas
A Secesp quer criar um

banco de dados de artistas,
agentes culturais e

entidades culturais. O
objetivo é reunir

informações relevantes sobre
o setor cultural de

Cascavel e região.
 Os interessados podem se

cadastrar pelo
link http://

secespcascavel.com/
cadastro-de-artistas.

Balada
Neste sábado, a dupla sertaneja Luiz Fernando e Flávio

Aquino anima a noite no Botequim da Esquina.

Leila Alberton, Thamyris
Oliveira Silva, Miguel

Portela, Mariana Paulo
Marinus, Sérgio Fontes de
Melo e João Pedro Salles.

“Mostre-me e eu apenas
me lembro. Envolva-me e

eu compreendo.”

Confucio

 Juliana Santos, by Arivonil Policarpo

Larissa Rodrigues,
curtindo o passeio
e a paisagem

DIVULGAÇÃO
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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

 � BAND

MALHAÇÃO
Michael se aconselha com Jade e

Pérola e decide se revelar para Santia-
go. Rafael conversa com Márcio e in-
centiva o filho a desfazer a confusão com
Álvaro e Pérola. Márcio pede desculpas
a Álvaro e Verena, que reatam o namoro.

ESPELHO DA VIDA
Margot convida Cris para ir à antiga

casa de Júlia. Lenita repreende o com-
portamento de Isabel, que afirma que
vai separar Alain de Cris. Ana tem um
mau pressentimento sobre Cris, e so-
fre por não conseguir falar com a filha.
Cris sofre um acidente na casa de Jú-
lia, e Margot se desespera. Marcelo
questiona Alain sobre seus sentimen-
tos por Isabel.

O TEMPO NÃO PARA
Cecílio observa Cairu e Dom Sabi-

no, sem se revelar. Teófilo presenteia
Dom Sabino e sua família com roupas
novas. Vera Lúcia fica intrigada ao ver
Betina saindo do cortiço. Bento prome-
te ficar ao lado de Samuca em seu novo
projeto. Carmen e Dom Sabino se apro-
ximam. Marino sofre um acidente e des-
maia do outro lado da ilha. Menelau
decide procurar Marino.

JESUS
Caifás fica furioso diante da sereni-

dade de Jesus. Marta, Lázaro e Maria

GLOBO  �   SEGUNDO SOL
DIVULGAÇÃO

Valentim afirma a Beto que Luzia
só pode estar mentindo sobre o

roubo do bebê. Naná e Dodô armam
contra Karola, que é ofendida por

todos os seus vizinhos. Galdino
incita Laureta contra Rosa, e revela

a Luzia que planeja acabar com a
vida da cafetina. Rosa se sente

culpada quando Valentim desabafa
sobre Karola. Laureta garante a

Karola que não foi ela quem divul-
gou seu vídeo com Remy. Galdino

tenta disfarçar sua culpa, mas
Laureta desconfia. Rochelle teme

seu estado de saúde, e todos
apoiam a menina.

de Betânia ajudam Maria Madalena.
Herodíade humilha Antipas. Jesus en-
frenta Caifás, que ufa de ódio. Tiago
Justo se emociona ao rever Deborah.
Maria Madalena segue recebendo os
cuidados da família de Lázaro.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Claudia devolve o celular de Yasmin

por ela ter se comportado bem nos últi-
mos dias. Mário e Luigi se escondem
no carro da mãe para tentarem desco-
brir o lugar que ela e Sérgio trabalham.

João percebe que os capangas que rou-
baram a caixa de doações de Durval e
diz ao padeiro que irá recuperar.

ASAS DO AMOR
Hasmet planeja junto com Engin

como descobrir quem está dedurando
seu negócio. Ayla desconfia que Canan
é mãe de Leyla. Alper liga para Leyla,
mas quem atende é Hasmet. Berna liga
para Leyla e pede ajuda para poder ver
Çiçek. Leyla diz não poder ajudar e Ber-
na fica irritada.

Karola atira

contra Laureta

 � SBT

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Nesta sexta-feira, deixe as diferenças
de lado e não baixe a guarda, afinal, a
concorrência estará grande na vida
profissional. Parceria ou sociedade tem
tudo para correr bem.

To
ur

o

Você vai se concentrar nas tarefas e
mergulhar no trabalho! É hora de acer-
tar pendências, colocar o serviço em
dia e se concentrar no que exige a
sua atenção.

G
êm

os

Você vai esbanjar bom humor. Vai ser
fácil se relacionar com colegas. Apro-
veite as boas energias para fazer uma
fezinha. A sorte está do seu lado hoje.

C
ân

ce
r Bom dia para estreitar os laços com a

família! O astral é favorável para cui-
dar de problemas domésticos. Deixe
o lar do seu jeitinho. Vale até trocar os
móveis de lugar.

Le
ão

Será mais fácil resolver mal-entendi-
dos, fazer novos contatos ou lidar com
clientes e colegas. Mas, no trabalho,
escolha bem as palavras para evitar
problemas.

V
ir

ge
m É hora de cuidar do que é seu e valorizar

suas posses. Você terá mais habilidade
para colocar as contas em dia e até des-
colar um dinheiro. Só pense antes de as-
sumir novas dívidas ou fazer compras.

Li
br

a

A Lua entra em seu signo e renova sua
disposição. É um bom período para co-
locar suas coisas em ordem e até dar
mais atenção para o visual. Explore seus
pontos fortes e vai se sair bem!

E
sc

or
pi

ão Talvez tenha que ralar dobrado, mas
vai conseguir o resultado que deseja.
Pode faltar pique na vida a dois, mas
faça um esforço e não deixe de ajudar
o seu amor.

S
ag

it
ár

io Com os amigos, vai encontrar mais
apoio. Aproveite o astral favorável
para sair da rotina e ampliar seus ho-
rizontes. Só não é a hora de investir
tudo em uma aventura financeira.

C
ap

ric
ór

ni
o Com o foco na profissão, você vai se

desdobrar para conseguir o que quer.
Vale a pena cuidar da sua imagem se
quiser subir na carreira. Mas critique
tanto o seu desempenho.

A
qu

ár
io Você vai se interessar por um novo curso

ou possibilidade de ampliar seus conheci-
mentos. O bom humor vai te tornar mais
popular entre os colegas. Planos para uma
viagem podem agitar as coisas no amor.

 P
ei

xe
s Você vai fechar o mês com mais ânimo para

virar qualquer situação adversa a seu fa-
vor! Vai sobrar garra para transformar um
desafio em vitória. Mas controle seu gênio
para se entender com os amigos.
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 O funcionamento da UPS (Uni-
dade Paraná Seguro) Oeste, que
fica no Bairro Santa Cruz, em Cas-
cavel, com efetivo policial, ocorrerá
apenas no fim de outubro. A infor-
mação é da comandante da PM (Po-
lícia Militar) do Paraná, coronel Au-
dilene Rosa de Paula Dias Rocha,
que veio ontem a Cascavel para par-
ticipar da entrega de viaturas ao 6º
BPM (Batalhão de Polícia Militar).

“Efetivo não é plantado (sic) em
árvore. Precisamos fazer alguns
remanejamentos e também saber
se alguém de fora quer vir para
Cascavel. Não posso prejudicar
um serviço interno, também, para
fornecer policiais para a unidade.
A UPS só vai funcionar a partir do
momento que isso estiver garan-
tido e que todo o serviço de le-
vantamento de alvos e higieniza-
ção da área for realizado, o que
demora até 30 dias”, afirmou.

A garantia foi dada a partir da
cobrança da comunidade local, por-
que o espaço em que vai funcionar
a unidade ficou pronto, foi feito pela
Prefeitura de Cascavel em parceria
da população, mas ainda sem notí-
cia de efetivo policial para isso. Em
contrapartida, um destacamento
policial foi montado no Bairro Re-
canto Tropical, com índices bem
menores de criminalidade.

A coronel admitiu a falta de
pessoal e disse que há encami-

 Viaturas e coletes

Em cerimônia no 6º BPM, cinco viaturas foram entregues para o batalhão
que serão usadas em Cascavel e outras três para a Polícia Rodoviária

Estadual.  De acordo com a coronel Audilene Rosa de Paula, comandante da
PM/PR, desde abril deste ano, quando Cida Borghetti assumiu o governo do

Estado e ela o comando da PM, 800 viaturas foram entregues para
melhorar a condição de trabalho dos policiais.

A coronel também garantiu a entrega dos novos coletes balísticos aos
militares em 50 dias. Ainda no ano passado 6 mil itens já estavam vencidos e
policiais precisaram revezar o uso dos equipamentos de segurança. “Todos

esses coletes serão substituídos. A empresa vencedora da licitação já teve os
itens testados e aprovados e agora tem esse prazo para a entrega”.

nhamento para lançar edital de
um novo concurso no Paraná. “Pe-
dimos mais 5 mil pessoas, 4 mil
para a Polícia Militar e mil para o
Corpo de Bombeiros. Porém, está
em análise na Secretaria da Fa-
zenda para ser lançado neste ano.
Não conseguimos fazer uma con-
tratação imediata porque precisa-
mos respeitar a lei de responsa-
bilidade fiscal, considerando que
haverá troca de governo para o ano
que vem”, reforçou.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Efetivo para UPS só
no fim de outubro

CINCO

viaturas foram

entregues ao 6º

BPM e três para

a Polícia

Rodoviária

Estadual
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Apesar da promessa de que a
Delegacia Cidadã de Cascavel se-
ria licitada ainda neste ano, o pro-
cesso ficará para 2019.

Segundo o secretário de Segu-
rança do Paraná, Júlio Reis, o pro-
jeto está em fase de implantação e
o estudo deverá ficar pronto para
licitação da empresa responsável
por fazer a obra no primeiro trimes-
tre do ano que vem. “O projeto da
Delegacia Cidadã é padrão, o mes-
mo para todo o Estado, e por isso é
necessário que uma empresa faça
a implantação, para adequar a ideia

ao tipo de terreno. A empresa con-
tratada pelo Estado ainda está den-
tro do prazo e acreditamos que nos
primeiros três meses do ano que
vem esteja disponível o terreno para
construção”, disse.

A luta por uma Delegacia Cida-
dã em Cascavel é antiga para subs-
tituição do prédio deteriorado da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel, que já não comporta mais

Delegacia Cidadã? Só em 2019
a quantidade de policiais e a neces-
sidade da comarca. Inclusive, já
houve a demolição do cadeião, que
até hoje é usado, geralmente com
o triplo da sua capacidade.

O terreno disponibilizado para
construção da estrutura fica no
Centro de Cascavel, onde funciona-
va a Escola Municipal Gládis Maria
Tibola, prédio que foi incendiado e
hoje abriga apenas os destroços.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 36

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 34

Um motociclista ficou gravemente ferido em um
acidente registrado na tarde de ontem no Centro
de Cascavel. A batida aconteceu na Rua Castro
Alves, esquina com a Rua Pernambuco. Um Corsa
seguia pela Rua Pernambuco e teria avançado a
preferencial quando atingiu a moto. O piloto,
identificado como Caiubi dos Santos, sofreu fratura
no fêmur e foi atendido pelo médico do Siate. O
jovem, de 22 anos, foi encaminhado pelo Corpo
de Bombeiros em estado grave ao Hospital São
Lucas. O motorista do carro não se feriu.

AÍLTON SANTOS
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   SÉRIE B
19h15 Paysandu x Goiás
21h30 Vila Nova x Guarani

     ESPANHOL
16h R. Vallecano x Espanyol

    FRANCÊS
15h45 Saint-Etienne x Mônaco

    ALEMÃO
15h30 Hertha x B. de Munique

JOGAM HOJE

 O Campeonato Municipal de
Futsal terá novamente um fim de
semana com muitos jogos em
Cascavel. A programação prevê
14 jogos no Ginásio São Cristó-
vão no sábado, das 8h às 18h

Municipal de Futsal
para as categorias sub-15 e
sub17 e das 18h às 19h30 para
a categoria adulto masculino. No
domingo os jogos serão no São
Cristóvão (das 8h às 12h pelas
categorias sub-9, sub-11 e sub-
13) e no ginásio da AABB (8h30
às 12h pelas categorias sub-7,
sub-9, sub-11 e sub-13).

O Estádio Olímpico Regional será palco neste domingo da grande final da Taça
Cascavel de Futebol Amador Livre 2018, primeira competição organizada
pela Liga de Futebol e Futsal Paranaense. Os finalistas foram conhecidos no
último fim de semana, quando a Ponte Preta venceu o Consolata por 3 a 2 e o
Resenha venceu a AE Santa Cruz nos pênaltis, por 4 a 2, depois de empate
por 1 a 1 no tempo normal. A decisão do título está marcada para as 15h30.

 Jogos Abertos
Competição que monopoliza o

calendário desportivo estadual, os
Japs (Jogos Abertos do Paraná)

serão encerrados neste domingo
em Londrina. Cascavel segue na

disputa com suas equipes de
handebol (feminino e masculino) e

futsal masculino. Na busca pelos
títulos dessas modalidades, o

maior concorrente é Foz do
Iguaçu, que na atualização de

ontem da classificação geral
superou Cascavel e agora ocupa a

terceira colocação na somatória
de pontos, com 275. Os

cascavelenses, com 270, caíram
para o quarto lugar, à frente de
Toledo (201). Maringá segue na

liderança, com 406 pontos,
seguido por Londrina, com 380.

Nova dupla
Líder da categoria RC4 no Campeonato
Brasileiro de Rali de Velocidade, o
piloto cascavelense Sandro Suptitz
disputa a 6ª etapa dom Campeonato
Gaúcho com um novo navegador. Na
prova a ser disputada neste sábado,
ele terá o experiente Robson Schuinka
como navegador, substituindo Eduardo
“Lobinho” Ortolan, que não poderá ir a
Ipiranga do Sul em função de
compromissos profissionais. Cascavel
também contará com a dupla formada
por Marcos Valandro e Dario Driessen
nesta etapa do Campeonato Gaúcho.

TERRÃO
O Campeonato de Terrão do
Jardim Colonial terá um domingo
decisivo, com dois jogos das
quartas de final. A programação
será aberta às 9h30 com Força
Jovem x Treme Terra. Na
sequência, às 10h30, será a vez de
Frutana/Mercado Samara x Bar
Fortaleza/Delta Lances decidirem
uma vaga para a semifinal. Em
caso de empate, o vencedor será
definido nos pênaltis.

Capital x Interior
 O automobilismo do Paraná terá um fim de semana de decisão, com a

realização da 3ª e última etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade
no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. A decisão da categoria Marcas

B terá o confronto da Capital x Interior, com Curitiba x Cascavel. A dupla
Allan Aquino/Anderson Portes, de Cascavel, venceu as etapas de Cascavel e
Curitiba e lidera o campeonato com 82 pontos. Ela tem uma vantagem de
28 pontos para a dupla João Paulo Naumes/Alisson Nurnberg, de Curitiba,

que soma 54 pontos. Em terceiro e também na briga pelo título está
Willians Jeferson Peres, também de Curitiba, com 35 pontos. A

programação terá início nesta quinta-feira à tarde e prossegue até
domingo, quando serão conhecidos todos os campeões.

 FÁBIO DONEGÁ
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

Cascavel, 28 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rafael de Oliveira Schmitt e Daniela Fernanda Vargas de Souza

2- Ícaro Bertechini Solér Lópes e Aluana  Moraes

3- Vinicius Marçal Sachetti da Silva e Talita Messias Müller

4- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer

5- Nelson Pereira dos Santos e Edna Aparecida de Oliveira

6- Samuel da Silva Machado e Elisaine Raquel Rocha

7- Lucas Francisco Dias e Taís Cardoso dos Santos

8- Rodrigo Machado do Nascimento e Jakeline Suelen Silva

9- Andderson Itamar do Rosario e Fernanda Marcante Trindade

10- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA
Fortaleza 2x1 São Bento

Ponte Preta 0x1 B. de Pelotas
ONTEM

Juventude x Londrina
HOJE

19h15 Paysandu x Goiás
21h30 Vila Nova x Guarani

SÁBADO
16h30 Oeste x S. Corrêa
16h30 Figueirense x Atlético-GO
16h30 CRB x CSA
19h Coritiba x Avaí
21h Boa Esporte x Criciúma

29ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 53 29 16 5 8 43 28 15
2º Goiás 46 28 14 4 10 40 35 5
3º CSA 46 28 13 7 8 38 30 8
4º Avaí 45 28 12 9 7 38 25 13
5º Guarani 44 28 12 8 8 36 29 7
6º Atlético-GO 43 28 12 7 9 39 38 1
7º Vila Nova 43 28 11 10 7 26 20 6
8º Londrina 39 28 11 6 11 32 32 0
9º Figueirense 39 28 10 9 9 36 34 2
10º Oeste 38 28 9 11 8 30 31 -1
11º Ponte Preta 37 29 9 10 10 30 26 4
12º Coritiba 37 28 9 10 9 29 30 -1
13º Criciúma 36 28 9 9 10 30 33 -3
14º São Bento 36 29 8 12 9 29 30 -1
15º B. de Pelotas 34 29 8 10 11 25 29 -4
16º Paysandu 31 28 7 10 11 27 36 -9
17º Juventude 31 28 6 13 9 21 28 -7
18º CRB 30 28 7 9 12 21 30 -9
19º Boa Esporte 26 28 6 8 14 22 35 -13
20º S. Corrêa 25 28 6 7 15 23 36 -13

JOGAM SÁBADO

       BRASILEIRÃO
16h Fluminense x Grêmio
19h América-MG x Corinthians
21h Bahia x Flamengo

           SÉRIE B
16h30 Oeste x S. Correa
16h30 Figueirense x Atlético-GO
16h30 CRB x CSA
19h Coritiba x Avaí
21h Boa Esporte x Criciúma

         FRANCÊS
12h15 Nice x PSG
15h Angers x Guingamp
15h Caen x Amiens
15h Lyon x Nantes
15h Reims x Bordeaux
15h Strasbourg x Dijon

            INGLÊS
8h30 West Ham x Man. United
11h Arsenal x Watford
11h Everton x Fulham
11h Huddersfield x Tottenham
11h Man. City x Brighton
11h Newcastle United x Leicester
11h Wolverhampton x Southampton
13h30 Chelsea x Liverpool

           ALEMÃO
10h30 Schalke 04 x Mainz 05
10h30 Hoffenheim x RB Leipzig
10h30 Wolfsburg x B. M’gladbach
10h30 Nuremberg x F. Düsseldorf
13h30 B. Leverkusen x B. Dortmund

         ITALIANO
10h Roma x Lazio
13h Juventus x Napoli
15h30 Internazionale x Cagliari

         ESPANHOL
8h Real Sociedad x Valencia
11h15 Barcelona x At. Bilbao
13h30 Eibar x Sevilla
15h45 Real Madrid x At. de Madri

A cidade de Cascavel recebe
neste fim de semana a 3ª etapa
do Campeonato Paranaense de
BCR (Basquete em Cadeira de
Rodas). A abertura oficial está
marcada para as 19h30 desta sex-
ta-feira, com o jogo entre Cascavel
e Foz do Iguaçu, no Ginásio Eduar-
do Luvison, local onde serão dis-
putados todos os jogos.

Ao todo, oito equipes participam
da competição, representando tam-
bém as cidades de Castro, Umuara-
ma, Maringá, Ponta Grossa, Pinhais e
Guarapuava, além de Cascavel e Foz.

Exceto o jogo de abertura, a pro-
gramação será desenvolvida toda

Estadual de BCR
amanhã e domingo. Esta é a últi-
ma etapa classificatória, da qual
serão definidas as equipes que se
enfrentarão na fase final.

Amanhã o Estadual de BCR terá
início às 9h, com Castro x Foz do Igua-
çu, Em seguida, os confrontos se-
rão: Ponta Grossa x Pinhais (11h),
Maringá x Umuarama (14h30) e Cas-
tro x Guarapuava (16h30).

No domingo os confrontos se-
rão: Guarapuava x Pinhais (8h),
Foz x Ponta Grossa (10h), Castro
x Umuarama (12h) e Cascavel x
Maringá (14h). A etapa final do
campeonato será no mês de no-
vembro em Pinhais.
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SÉRIE A

SÁBADO
16h Fluminense x Grêmio
19h América-MG x Corinthians
21h Bahia x Flamengo

DOMINGO
11h Palmeiras x Cruzeiro
16h Atlético-MG x Sport
16h Botafogo x São Paulo
16h Santos x Atlético-PR
16h Internacional x Vitória
19h Ceará x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA
20h Paraná x Vasco

27ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º São Paulo 51 26 14 9 3 37 20 17
2º Palmeiras 50 26 14 8 4 38 17 21
3º Internacional 50 26 14 8 4 33 16 17
4º Flamengo 48 26 14 6 6 38 22 16
5º Grêmio 47 26 13 8 5 34 14 20
6º Atlético-MG 42 26 12 6 8 42 31 11
7º Cruzeiro 37 26 9 10 7 21 20 1
8º Corinthians 34 26 9 7 10 28 23 5
9º Fluminense 34 26 9 7 10 26 31 -5
10º Atlético-PR 33 26 9 6 11 33 28 5
11º Santos 32 25 8 8 9 29 25 4
12º Botafogo 32 26 8 8 10 26 36 -10
13º América-MG 31 26 8 7 11 25 30 -5
14º Vitória 29 26 8 5 13 26 46 -20
15º Bahia 29 26 7 8 11 26 32 -6
16º Vasco 28 25 7 7 11 29 37 -8
17º Chapecoense 28 26 6 10 10 27 38 -11
18º Ceará 27 26 6 9 11 19 28 -9
19º Sport 24 26 6 6 14 21 39 -18
20º Paraná 16 26 3 7 16 11 36 -25

JOGAM DOMINGO

         BRASILEIRÃO
11h Palmeiras x Cruzeiro
16h Atlético-MG x Sport
16h Botafogo x São Paulo
16h Santos x Atlético-PR
16h Internacional x Vitória
19h Ceará x Chapecoense

          ALEMÃO
10h30 E. Frankfurt x Hannover 96
13h Augsburg x Freiburg

             FRANCÊS
10h Rennes x Toulouse
12h Montpellier x Nîmes
16h Lille x Olympique

            ITALIANO
7h30 Bologna x Udinese
10h Chievo x Torino
10h Fiorentina x Atalanta
10h Frosinone x Genoa
13h Parma x Empoli
15h30 Sassuolo x Milan

               ESPANHOL
7h Huesca x Girona
11h15 Villarreal x Valladolid
13h30 Levante x Alavés
15h45 Betis x Leganés

          INGLÊS
12h Cardiff x Burnley

A Terceira Liga de Basquete Unopar terá
um dia decisivo amanhã, com a primeira
etapa das semifinais, em Cascavel. A
competição regional é uma das mais
importantes para fomentar o esporte na
região. Tanto que reúne equipes de várias
cidades. Na semifinal estão as equipes
FisioCenter/FastGourmet/Cascavel,
Medianeira/Matelândia, Javalis/Toeldo e
ACB/Marechal Cândido Rondon.
Cascavelenses e o combinado entre
medianeirenses e matelandienses se
enfrentarão às 17h30 e em seguida, às
18h45, será a vez de toledanos e
rondonenses duelam pela primeira vez na
semifinal. A segunda e decisiva etapa
semifinal será no próximo sábado.

FÁBIO DONEGÁ


