
Secretária alerta:
 há risco de Cmeis
fecharem as portas

A secretária de Educação, Marcia Baldin, foi à Câmara fazer um alerta: se não houver autorização

para a terceirização dos serviços de limpeza, os Cmeis terão de fechar as portas.  Pág. 5

Consultas crescem 18%
e sobrecarregam UPAs

O que já era difícil ficou ainda pior. A procura por atendimento
nas UPAs cresceu 18% em um ano e sobrecarrega o sistema.

Resultado disso é a longa espera. Ontem, dia que já é de
intenso movimento nas unidades de pronto-atendimento,

a espera por consulta passava de oito horas.  Pág. 7

PÁGINA

04

 , 30/10/2018
Edição 8139 - Ano 42

(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

PÁGINA

12
PÁGINA

16
Sete de cada dez
eleitores votaram
em Bolsonaro

Sogro morre ao
tentar defender
genro de facadas

Libertadores: Grêmio
recebe River hoje
com vantagem
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 “Não teremos
dias de facilidade
não; teremos dias
de dificuldade e

precisaremos
estar unidos”.

Opinião
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CHEIA

24/10 - 14h47
MINGUANTE

31/10 - 14h42
NOVA

07/11 - 14h02
CRESCENTE

15/11 - 12h54

Megasena
Concurso: 2092

11 13 15 17 22 27

Dupla sena
Concurso: 1858

04 11 14 22 26 461º sorteio

11 14 23 45 47 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1730

01 07 08 10 12 13 14 15
16 18 19 22 23 24 25

Quina
Concurso:  4813

40 60 65 66 76

Timemania
Concurso: 1250

13 21 32 60 67 69 73
TIME DO BAHIA/BA

Lotomania
Concurso: 1913

07 13 21 29 30 31 42
43 51 53 63 64 67 69

74 77 83 89 92 98

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05331

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

69.635
06.668
65.220
15.264
09.947

Dia da Sorte
Concurso: 069

01 03 05 06 08 26 29
JULHOMÊS DA SORTE:

NubladoNublado com
chuva isolada

Nublado com
chuva isolada

Nublado

Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do Grupo Literário A
Ilha; ocupante da cadeira 19 da Academia Sul Brasileira de Letras

CULTURA
 5 de novembro é o Dia da Cultura. Um dia difícil de come-

morar, já que a cultura é relegada a último plano em nosso
país, infelizmente.

Como comemorar o Dia da Cultura num país onde temos
poucas livrarias, poucas bibliotecas, onde o preço do livro é um
tanto quanto alto? Onde o conteúdo programático das escolas
públicas não privilegia espaço para a literatura, para que se
incentive o gosto pela leitura? Pelo contrário, como há muito
pouco espaço para a literatura, os professores exigem a leitura
de um outro clássico com a condição da nota, o que faz com os
leitores em formação acabem criando aversão pelos livros.

Difícil comemorar esse dia, quando nossos governantes
dão pouca atenção e pouco apoio à cultura em todos os ní-
veis. Editais de cultura vão ficando cada vez mais raros, even-
tos de cultura popular não tem espaço para acontecerem e o
ensino público está falido, com professores mal pagos, esco-
las caindo aos pedaços, sem equipamentos.

Sei que parece muito pessimismo, mas a realidade é essa.
A cultura é muito pouco assistida tanto pelo Estado como pela
União, como pelos municípios, em alguns casos.

Espero que esse quadro mude e que possamos comemo-
rar essa data, num futuro próximo, com o começo do resgate
da cultura. Que não aconteça mais, como já aconteceu, por
exemplo, repasse de verba da Secretaria de Estado da Cultura
para evento de moda privado em Florianópolis.

E que se apure responsabilidades de coisa tão descabida
usando o dinheiro público, que poderia ser aplicado em even-
tos de cultura para o povo.

Coordenador da transição
de governo, o ministro da
Casa Civil, Eliseu Padilha,
previu que o presidente

eleito Jair Bolsonaro terá
um caminho árduo pela

frente. Ele diz que a “lua
de mel” com o Legislativo

deve durar 120 dias,
prazo que o presidente

terá para encaminhar
importantes projetos.

ANTONIO CRUZ/ AGÊNCIA BRASIL
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Silêncio
Com a mensagem do
prefeito Leonaldo Paranhos
lida em plenário, os
vereadores preferiram o
silêncio sobre a retirada do
projeto da compra do
Atacado Liderança. O
prefeito viajou a Brasília e
só volta quarta-feira.

Herança
Embora já esteja em
discussão o uso de R$ 3
milhões que deixaram de
ser gastos na Câmara, Gugu
Bueno (PR) ressaltou que a
verba será destinada à

educação e que caberá ao
sucessor Alécio Espínola
acompanhar a reforma do
prédio da Câmara ano
que vem.

LDO religiosa
Os vereadores incluíram 15
emendas na LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias)
que será apreciada amanhã,
às 14h, no plenário da
Câmara. Bancadas religiosas
fizeram questão de garantir
cultos e celebrações: vai
desde atividades do Festival
da Música Gospel até Festa
de Pentecoste e
do Taborão.

PRIORIDADESPRIORIDADESPRIORIDADESPRIORIDADESPRIORIDADES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O projeto de terceirização de zeladores será debatido
hoje a pedido do presidente Gugu Bueno (PR).

 Uma reunião será realizada às 9h com o secretário de
Planejamento na Câmara.

Para o ano que vem o Orçamento do Município de
Cascavel é de R$ 1,3 bilhão. A audiência pública é
organizada pela Comissão de Finanças. Entre outras
emendas que priorizam investimentos estão: pista de
skate na região norte e alambrado no campo de futebol
do Bairro Morumbi (Jeferson Cordeiro); implantação de
bueiros inteligentes (Sebastião Madril); reforma de
campo de futebol do Jardim Tarumã, construção de UBS
Tarumã, incentivar show gratuito no aniversário de
Cascavel na Expovel (Roberto Parra); reforma do Ceavel
(Paulo Porto); pavimentação da Rua Rio Negro, Bairro
São Cristóvão, Rua Uruguaiana e Rua Sarandi, Bairro
Canadá (Celso Dal Molin); reforma da Escola Maria Fanny
de Araújo, no Bairro Pacaembu (Aldonir Cabral); e uma da
Comissão de Viação e para alterar a meta física de
pavimentação para 115,4 mil metros quadrados.

Anistiados no Guinness
Sem dar muitos detalhes, os vereadores Alécio Espínola (PSC)

e Josué de Souza (PSC) elaboraram projeto que autoriza o
Município a celebrar transações com anistiados em litígio

judicial em busca de indenizações. A celeridade da inclusão
da proposta em ordem do dia chamou a atenção de Sebastião

Madril (MDB), que ironizou dizendo que a Câmara precisa
ingressar no Guinness Book: “Foi protocolado no dia 22 e já

está em votação”. Nem a pressa nem os interesses foram
esclarecidos, tampouco os beneficiados. Mauro Seibert,
presidente da Comissão de Revisão de Leis, disse que a

medida vai contra a proposta dos parlamentares que analisam
legislação inútil na Câmara. “É uma lei de autorização que

nada acrescenta, não é obrigatória”. A proposta foi aprovada
por 15 votos, com cinco contrários.

Os vereadores adia-
ram por três sessões o
projeto que anula a vali-
dade da cobrança da Taxa
de Proteção a Desastres
em Cascavel. A proposta
de Olavo Santos (PHS) e
Sebastião Madril (PMB)
provocou debate sobre a
necessidade da contri-
buição para manter as ati-
vidades do Corpo de
Bombeiros. Tempo sufici-
ente para que uma comi-
tiva viaje a Curitiba para
intermediar um diálogo
com o governo estadual -
o atual, de Cida Borghet-
ti (PP), e o futuro de Rati-
nho Júnior (PSD) - para
cobrar mais verbas ao

Uma taxa que é
inconstitucional

Corpo de Bombeiros.
Em plenário, mesmo

admitindo a inconstituci-
onalidade da cobrança,
alguns parlamentares de-
fenderam que a popula-
ção precisa continuar pa-
gando a taxa - ignorando
recurso especial do STF
(Supremo Tribunal Fede-
ral) que proíbe municípios
de dobrarem taxas de
combate a incêndio.
“Mesmo que esteja fora
da Constituição, mas e
se acontecer um fato?”,
questiona o vereador Je-
fferson Cordeiro (PSL).

Discussão antiga
A Taxa de Proteção a Desastres - em vigor desde o ano

 passado - substitui a Taxa de Sinistro, julgada inconstitucional
em 2014 pelo Tribunal de Justiça.

No ano passado a Prefeitura de Cascavel recolheu quase R$ 3
milhões - 70% dos recursos são destinados aos bombeiros e
30% à Defesa Civil.  Neste ano, empresários que ingressaram

com ações coletivas não pagaram a taxa. “Quem tem advogado
entra com ação e não paga. Temos que cobrar dos governantes.

Todo o Paraná sobrevive sem essa taxa. Essa alegação de que os
veículos dos Bombeiros ficarão parados não é verdadeira, pois

já pagamos nossos impostos”, argumenta Policial Madril.
Parlamentares alegam que cidades como Ponta Grossa,

Umuarama, Foz do Iguaçu e Londrina já extinguiram a cobrança
da taxa.  A resistência do Corpo de Bombeiros para que seja
revista a taxa é grande - tanto que os representantes do 4º

Grupamento passaram ontem de gabinete em gabinete pedindo
que não fosse aprovada a anulação da taxa.

O caso trouxe à tona outras atribuições do Estado que acabam
arcadas pelos cascavelenses, como a estruturação da UPS

(Unidade Paraná Seguro) Oeste. “É um absurdo a população ter
que se mobilizar, como é o caso da UPS. Será que agora teremos
que ter uma Taxa UPS ou uma Taxa Segurança Pública? Também

uma Taxa Escola?”, questiona Fernando Hallberg (PPL).
Passados 15 dias, o projeto voltará ao plenário, já com apelo e
resposta dos governantes sobre a possibilidade de aumento de

repasses aos bombeiros.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Em Cascavel, a maioria do elei-
torado que foi às urnas no domin-
go (28) votou em Jair Bolsonaro
(PSL) a presidente. Dos 172.312
que votaram, 119.866 teclaram
“17” nas urnas, equivalente a
69,56% dos votos.

Os brasileiros escolheram domingo
governadores de 14 unidades da

Federação. Confira os governadores
eleitos em cada um desses estados.

São Paulo - João Doria (PSDB)

Minas Gerais - Romeu Zema (Novo)

Rio de Janeiro - Wilson Witzel (PSC)

Rio Grande do Norte - Fátima Bezerra (PT)

Distrito Federal - Ibaneis Rocha (MDB)

Amazonas - Wilson Lima (PSC)

Amapá - Waldez Góes (PDT)

Mato Grosso do Sul - Reinaldo

 Azambuja (PSDB)

Pará - Helder Barbalho (MDB)

Rondônia - Coronel Marcos Rocha (PSL)

Roraima - Antonio Denarium (PSL)

Rio Grande do Sul - Eduardo Leite (PSDB)

Santa Catarina - Comandante Moisés (PSL)

Sergipe - Belivaldo Chagas (PSD)

ELEITOS NO 1º TURNO
Goiás - Ronaldo Caiado (DEM)

Tocantins - Mauro Carlesse (PHS)

Ceará - Camilo Santana (PT)

Mato Grosso - Mauro Mendes (DEM)

Espírito Santo - Renato Casagrande (PSB)

Paraíba - João Azevêdo (PSB)

Pernambuco - Paulo Câmara (PSB)

Maranhão - Flávio Dino (PCdoB)

Bahia - Rui Costa (PT)

Piauí - Wellington Dias (PT)

Alagoas - Renan Filho (MDB)

Paraná - Ratinho Junior (PSD)

Acre - Gladson Cameli (PP)

69,5% dos cascavelenses
votaram em Bolsonaro

FIM DO 2º TURNO
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) terminou ontem (29) a totalização de
100% das seções eleitorais do segundo turno das eleições.
A atualização do sistema de apuração ocorreu às 15h27.
Conforme o resultado final, Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente da
República com 55,13% dos votos válidos, o equivalente a 57.797.847 de
votos. O candidato do PT, Fernando Haddad, ficou em segundo lugar e recebeu
44,87% dos votos, que equivalem a 47.040.906.
A contagem final também mostra que 115,9 milhões (78,7%) de eleitores
compareceram para votar. A abstenção foi de 21,3% (31,3 milhões). Houve
2,4 milhões de votos em branco e 8,6 milhões de nulos.

Como o Município tem
218.448 eleitores aptos a votar,
o índice de abstenção, somado
com votos brancos e nulos, repre-
sentou 21% do total.

No Paraná, o candidato do PSL
também teve ampla margem de

votos: ele foi a escolha de 68,4%
dos eleitores, enquanto Fernando
Haddad (PT) teve 31,57%. No Es-
tado, a abstenção no segundo tur-
no foi de 17,6%, um pouco maior
que no primeiro turno, quando ha-
via sido de 16,9%. Votos brancos
e nulos totalizaram 6,4%. No pri-
meiro turno, o Paraná já havia dado
a Bolsonaro votação superior à
média brasileira. Ele teve 56,9%
dos votos no Estado contra 46%
no restante do País.

Ao lado da esposa e dos filhos,

Jair Bolsonaro comemora a

vitória nas urnas

DIVULGAÇÃO

Governadores
eleitos no 2º turno

JUSTIFICAR AUSÊNCIA
Os eleitores que não compareceram ao local de votação nesse domingo (28) e
não justificaram a ausência no segundo turno podem regularizar a situação eleitoral
até dezembro. Os ausentes do primeiro turno, realizado em 7 de outubro, tem até
6 de dezembro para justificar por que não compareceram à votação. Para os que
se ausentaram no segundo turno, o prazo vai até 27 de dezembro.
A justificativa pode ser feita mediante preenchimento de um requerimento
disponível no site do TSE, que deve ser entregue pessoalmente em qualquer
cartório eleitoral ou enviado por via postal ao juiz da zona eleitoral na qual é
inscrito. Além do formulário, o eleitor deve entregar documentação que comprove
a impossibilidade de comparecimento na votação.
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 A secretária de Educação de Cas-
cavel, Márcia Baldini, esteve ontem na
Câmara de Vereadores para sensibili-
zar os parlamentares quanto à neces-
sidade da aprovação do projeto que
extingue cargos na zeladoria por con-
curso público e permite legalmente a
terceirização desse serviço.

Ela disse que a situação está
insustentável: desde 3 de agosto
os Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) estão sem zela-
dores e, se não houver essa medi-
da, as unidades educacionais se-
rão obrigadas a interromper as ati-
vidades. “Os serviços estão sendo
executados por professores e agen-

Secretária alerta:
Cmeis podem parar

tes de apoio. Não tem como man-
ter a situação dessa forma. Se não
houver a aprovação, os Cmeis te-
rão que parar”, afirma Baldini.

Pelo levantamento da Secretaria
de Educação, faltam cerca de 200
zeladores para atender os Cmeis.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Secom

O PROJETO
Para terceirizar a mão de obra, a
prefeitura depende da aprovação
do projeto que extingue o cargo de
zelador na Educação.
O projeto não entrou na discussão
desta semana na Câmara devido ao
risco de ser rejeitado em plenário.
Devido ao apelo do Município, ele
deve ser votado na semana que vem.
Conforme o secretário de
Planejamento e Gestão, Edson
Zorek, todos os cuidados estão
sendo adotados para evitar atrasos
salariais por parte da futura
contratada, a exemplo do que
aconteceu com a RR. “Haverá um
convênio com bancos, com
manutenção de caução de 5% para
que a empresa execute o serviço
sem atrasos. Serão duas contas:
uma para produtos de limpeza e
outros para encargos sociais. Para
acessar o recurso, a empresa terá
de apresentar toda a
documentação e verificar a
situação dos servidores”.
O objetivo da prefeitura é
terceirizar primeiro a zeladoria dos
Cmeis - o que vai demandar a
contratação de uma empresa em
certame de R$ 9 milhões pelos
próximos 12 meses. No segundo
semestre do ano que vem, 50% dos
serviços deverão estar terceirizados
nas escolas municipais. Ao atingir a
totalidade, a prefeitura vai
terceirizar a mão de obra de
zeladores na saúde.

 Situação crítica
A situação ficou ainda mais complicada
depois que servidores contratados pela
RR Serviços - que atuavam em Cmeis -
ficaram sem receber em agosto e os
contratos foram encerrados. Após

negociação com a Justiça, as
servidoras receberam salários

atrasados, mas o contrato com a
prefeitura foi encerrado e desde então

os cargos estão vagos.

META é terceirizar serviços de limpeza nos Cmeis e nas escolas municipais



13 de maio de 1932

21 de outubro de 2018

Odila Pereira Duarte
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Odila Pereira Duarte nasceu no
dia 13 de maio de 1932 na cidade
de Bocaíuva (MG). Ela foi casada
com Geraldo Pio Duarte, nascido
nessa mesma cidade, com quem
teve sete filhos, um deles por meio
do gesto nobre da adoção.

Ela chegou com o marido a Cas-
cavel ainda na década de 50, mas
dois meses depois se mudou, voltan-
do à cidade em meados de 1955, fi-
gurando entre os pioneiros locais.

Geraldo seguiu a profissão de
funcionário público da Prefeitura de
Cascavel por mais de 30 anos.

Odila trabalhou no Colégio Auxilia-
dora por cinco anos e se dedicou a
maior parte do tempo ao próprio lar.

Odila não teve acesso à educa-
ção, mas em 2000 superou todas
as barreiras para se alfabetizar.
“Ela não sabia ler nem escrever e
por isso foi para a sala de aula.
Enquanto aluna, foi desafiada a
contar sua história e sobre seus
sonhos. Ela registrou tudo isso em
quatro páginas”, conta o filho Mar-
celino Duarte, o caçula da família,
que hoje é fotógrafo da Câmara de
Vereadores.

Uma história gravada
a próprio punho

Sonhos
realizados

Marcelino Duarte diz que a
mãe conseguiu realizar tudo o
que sonhava e fazer o melhor

pela família: “Ela sempre dizia
que queira construir uma casa
e dar educação aos filhos. Ela

nos ensinou o valor de cada
coisa para que

soubéssemos aquilo que
é e o que não é nosso”.

Odila se destacava pela
religiosidade e pela fé. “Era

católica e seus valores
principais eram guiados pela

palavra de Deus. Deixava
muito claro aquilo o que é

certo e nos educava para não
errarmos”.

Momentos da família são
lembrados pelo caçula com

muito carinho: “Desde o tempo
em que tudo era terra e

criávamos animais em casa,
nós nos reuníamos para assar

carne e almoçar no
domingo”, recorda.

Em decorrência de problemas de
um AVC (Acidente Vascular Cere-
bral), Odila Pereira Duarte faleceu
no dia 21 de outubro, aos 84 anos.
Ela deixa quatro filhos (três já fale-
ceram), 14 netos e oito bisnetos.
Familiares e amigos prestaram as
últimas homenagens em velório na
Acesc e o sepultamento ocorreu no
Cemitério Central de Cascavel.
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A procura por atendimento nas
UPAs (Unidades de Pronto-Atendimen-
to) de janeiro a agosto deste ano au-
mentou em quase 18% em relação ao
mesmo período de 2017. Em nove
meses, o número passou de 68.620
para 80.878 consultas realizadas.

E o reflexo desse aumento é a so-
brecarga do sistema, que pôde ser visto
ontem nas Unidades Brasília e Veneza.

Apesar de a segunda-feira ser o dia
de maior procura por atendimento, a
espera ontem passou de oito horas.

Paulo Pimentel tem 33 anos e che-
gou à UPA Brasília às 8h. Sem comer,
às 16h ele ainda aguardava ser aten-
dido: “Estou com muita dor na colu-
na. Fui trabalhar e não conseguia fi-
car em pé. Meu patrão me trouxe aqui
e estou esperando. Ninguém dá pre-

Consultas crescem 18%
e sobrecarregam UPAs

visão nem nada. Estou sem comer e
não consigo sentar nem ficar em pé”.

Há seis horas na fila, Andréia An-
drade foi com o filho até a farmácia
comprar um remédio para tentar
amenizar a dor do rapaz de 19 anos.
“Ele não estava aguentando de dor,
então comprei alguns remédios para
ele suportar a dor enquanto não con-
seguimos atendimento”. Ela disse que
diversos pacientes foram embora sem
serem atendidos.

SEGUNDAS CAÓTICAS
A Secretaria de Saúde informou que nas segundas-feiras a ida de pacientes às UPAs
é maior e que por isso reforça a equipe nesses locais. Nas UPA Veneza e Brasília
trabalham cinco médicos, cada uma, para atendimento de consultórios, enfermarias e
ambulâncias. Quanto à espera, a secretaria disse que as unidades seguem os
protocolos orientados pelo Ministério da Saúde para priorizar pacientes mais graves
(Protocolo de Manchester). Os pacientes que aguardam horas são os classificados
como verdes, ou seja, sem prioridade para atendimento de urgência ou caracterização
de risco à vida ou agravo da doença.

É o caso do mecânico Joel Thie-
me, que esmagou as mãos em um
acidente de trabalho. Ele procurou
a UPA Brasília, após horas de espera
foi até a UPA Veneza, onde já aguar-
dava mais de duas horas sem pre-
visão de ser atendido.

A zeladora Eunice da Silva não se-
gurava as lágrimas de tanta dor por
conta de queimaduras nas mãos que
viraram infecção. Ela já estava havia
sete horas na fila.

Para o secretário de Saúde, Rubens

Griep, o aumento da procura por

consulta nas UPAs se dá pela

migração do atendimento privado

ao público e pelo próprio aumento

da oferta dos serviços. “Muitas

pessoas deixam de pagar o plano de

saúde e migram para o SUS, mas

também há o aumento da oferta de

atendimento, como o pediátrico,

que antes era ofertado só na UPA

Tancredo e agora tem também no

Veneza. Não diminuiu a busca por

consulta na Tancredo. Mantivemos

os 170 atendimentos por dia na

Tancredo e tivemos aumento de

150 atendimentos por dia na UPA

Veneza”, detalha Rubens.

Em um ano, também houve

aumento dos procedimentos feitos

Aumentos significativos
nas UPAs de 39,83% - de 103.753 em

2017 passou para 145.077 em 2018.

Allana Santos tem 35 anos e

cancelou o plano de saúde do filho de

três anos. Agora, ela depende do

SUS. Ela conta que a demora no

atendimento é a parte mais

complicada, só que, quando ficou

desempregada, não conseguiu

mais pagar o plano de saúde e em

dois meses já procurou o

atendimento na UPA três vezes.

 Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

COM A SALA de
espera lotada, muitos
pacientes
aguardavam do lado
de fora da UPA
Brasília
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Leilão de veículos Utilidade pública Vestibular Unioeste

A Delegacia da Receita Federal em
Cascavel promove leilão eletrônico de
sucatas e veículos que poderão
continuar rodando. O leilão é 100%
eletrônico e somente para
pessoas jurídicas.
No caso das sucatas, exclusivas para
desmanches, a empresa precisa estar
cadastrada no Detran-PR.
A recepção das propostas será de 7 a
19 de novembro e os veículos ficarão
expostos para visitação dias 7, 8 e 9
de novembro. A abertura da sessão
pública será às 11h do dia 20 e às
15h será aberta a sessão pública para
lances. Informações podem ser obtidas
no portal www.receita.fazenda.gov.br.
Basta acessar no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-
CAC) a opção de atendimento
“Leilão Eletrônico”.

A Sanepar informa que continuam as
obras de substituição de trecho do
interceptor de esgoto de Cascavel. E,
por isso, segue hoje a troca na Rua Rio
de Janeiro na esquina com a Rua
Visconde do Rio Branco, no Centro.
A tubulação cerâmica de 250
milímetros de diâmetro está sendo
substituída por rede de PVC de 300
milímetros. Uma das pistas de
rolamento ficará fechada para o trânsito
de veículos, e a calçada também
poderá se interditada.
Embora a via não fique totalmente
fechada, os motoristas devem ficar
atentos à sinalização do trânsito no
local para evitar acidentes. É possível
que em algum momento do dia as vias
sejam interrompidas por alguns minutos
para a movimentação das máquinas
e equipamentos.

Encerra-se nesta quarta-feira (31) o
prazo de inscrições para o Vestibular
Unioeste 2019. O procedimento é
feito pela internet (unioeste.br/
vestibular) ao custo de R$ 150, cujo
boleto deve ser pago exclusivamente
em agências Caixa e casas lotéricas.
São 2.226 vagas oferecidas no
Vestibular 2019, sendo 1.226
vagas (com cota de 50% para
estudantes que fizeram o Ensino
Médio na rede pública) em 65
opções de graduação presencial e
1.000 vagas para três cursos a
distância (com cota de 60% para
candidato surdo no curso de Letras/
Libras-Licenciatura). Mais 1.226 via
SiSU (Sistema de Seleção
Unificado), são 3.452 vagas
oferecidas pela instituição no
próximo ano letivo.
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!
Lançamento

Amanhã tem o lançamento
do livro Diário da Garota em
Crise, de Stephanie Caroline.
Será às 19h30, na Biblioteca
Pública Sandálio dos Santos.

Música
De 8 a 10 de novembro
Cascavel será palco

do Festival
de Música Contemporânea

de Cascavel.
As eliminatórias serão
realizadas no Centro

 Cultural Gilberto Mayer.

Arte urbana
De 9 a 11 de novembro

será realizado  o “Cores do
Interior - Encontro Nacional
de Graffiti”. Entre as várias
atividades culturais que
estão sendo programadas
está o “Impacto Cultural”,
que chega à 7ª edição. As
inscrições podem ser feitas
até 5 de novembro. Mais
informações pelo telefone

3902-1370.

Eduardo Sassi comemora
idade nova hoje e recebe as

homenagens da irmã
Cristina e do cunhado Pedro

Dança
Hoje é o último dia para

prestigiar o Eleodoro
Dance. O evento é no

Teatro Municipal,
às 19h30.

Jéssica Dresch Biazi,
Gislaine Padilha, Mayara

Romão Leal Lemos, Melina
Goulart de Paula, Eron Zeni,
Luiz Valter Bonzanini, Luiz

Henrique Morro, Paula
Sobral Nientro, Maria de
Paula Santos, Clara dos

Santos Maggi e
Paulo Júlio Moeda.

Se queremos progredir,
não devemos repetir a
história, mas fazer uma

história nova.
Mahatma Gandhi

LOUYS TILLIT

A bela Flávia Anselmo, por Louys Tillit
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

GLOBO  �   SEGUNDO SOL

 � REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Álvaro conversa com Heloísa e pede

o apoio de Gabriela e Régis. Alex in-
centiva Rafael a contar para Vinícius
a real situação da ONG. Luca, um ra-
paz com interesse no mercado de
arte, aparece para ver a batalha de
pintura. Tânia não aceita o que Régis
conta sobre Álvaro. Luca se impressi-
ona com o quadro de Flora. Rafael re-

vela a situação da ONG para Vinícius
e os dois contam para os demais as-
sociados. Hugo questiona Álvaro so-
bre o que está havendo com ele.

O TEMPO NÃO PARA
Waleska não consegue contar a

Samuca sobre a gravidez. Agustina se
desespera ao descobrir que suas filhas
fugiram por causa da separação dos
pais. Vanda sugere a Paulina que Mari-
acarla auxilie Cecílio no processo con-

Dulce ateia fogo ao dinheiro de
Laureta. Laureta procura Rosa, que
tenta manipular a cafetina. Remy
confronta Dulce, que expulsa o
rapaz de sua casa. Rosa afirma a
Beto e Valentim que Remy está
vivo. Roberval reafirma seu amor
por Cacau. Roberval tem alta do
hospital. Maura propõe viver com
Selma e Ionan ao mesmo tempo.
Pai Didico falece, deixando com
Groa a missão de zelar pelo
terreiro. Remy insiste para que
Karola deixe Salvador a seu lado.
Valentim desconfia do comporta-
mento de Karola. Beto flagra Remy.

tra Dom Sabino. Barão e Emílio se en-
frentam. Teófilo fica tenso quando Ba-
rão aponta erros em suas contas. Sa-
muca confronta Barão.

ESPELHO DA VIDA
Cris tem um novo sonho. Alain reve-

la sobre seu encontro com André e Cris
se irrita. Lenita discute com Marcelo.
Alain repreende Priscila, que fica furio-
sa. Isabel tira satisfações com Alain,
se insinua para ele e Josi flagra os dois.
Com a ajuda da guardiã, Cris faz mais
uma viagem no tempo e conhece Gus-
tavo Bruno. Cris, na pele de Julia, tenta
conter o nervosismo com sua desco-
berta. Alain pensa em Isabel. Margot
se preocupa com a demora de Cris.

JESUS
Jesus pede para Jairo leva-Lo até a

menina. Maria fala sobre Tiago Justo
com Deborah. Asisa descobre que Jai-
ro procurou Jesus. Herodíade diz que a
vida de Longinus está nas mãos de
Salomé. Joana se prepara para entregar
o presente a Antipas. Maria Madalena
elogia Lázaro. Pilatos questiona Ami.
Herodíade diz que Salomé deverá obe-
decê-la para salvar a vida de Longinus.
Joana diz que chegou a hora do seu pre-
sente. Edissa toca as vestes de Jesus e
Ele a questiona. Joana presenteia Anti-
pas com a água do rio Jordão. Jesus diz
que fé de Edissa a curou. Chaya chora a
morte de Talita. Pilatos diz que Ami será
punido de acordo com a leis romanas.

 � RECORD

Roberval reafirma
seu amor por Cacau

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Ao se sentir motivado para caminhar numa
determinada direção e realizar seus obje-
tivos, você pode ter a sensação de que
nada poderá impedi-lo. É tempo de forta-
lecer a capacidade de execução.

To
ur

o

Talvez você esteja mais sensível, as
excitações e as irritações parecem
oscilar bastante. Fique atento para não
partir para a intolerância. É tempo de
adiar discussões desnecessárias.

G
êm

os

Uma curiosidade interminável parece
fora de controle, deixando dúvidas so-
bre os próximos passos. Os interesses
podem acabar conflitantes. É tempo de
focar no que é possível fazer agora.

C
ân

ce
r É possível que você tenha a sensa-

ção de estar revivendo algum tipo de
situação. Se está repetindo, é porque
ainda não teve o aprendizado neces-
sário.

Le
ão

Talvez a autoindulgência esteja à solta,
dificultando qualquer tipo de disciplina
neste momento. O importante é ficar
atento aos excessos que podem preju-
dicá-lo. É tempo de dar prioridades

V
ir

ge
m A habilidade de desempenhar diferentes

papéis na vida vem da organização do
tempo e da clareza sobre o que é impor-
tante para cada um deles. É tempo de
exercer cada papel com desenvoltura.

Li
br

a

Ao buscar manter a harmonia das rela-
ções mais íntimas, você sente a importân-
cia que aquelas pessoas têm na sua vida.
Ao ser amoroso, você cuida e protege. É
tempo de estar perto de quem se ama.

E
sc

or
pi

ão O desejo de entendimento profundo e
de que nada está oculto de você de-
monstra necessidade de controle das si-
tuações que pode gerar estresse. É tem-
po de poder lidar com o imponderável.

S
ag

it
ár

io O que estava debaixo do tapete, ou sen-
do empurrado com a barriga, pode aca-
bar se tornando o foco do momento. É
tempo de se organizar para dar conta
dos imprevistos e resolver problemas.

C
ap

ric
ór

ni
o Uma vontade excessiva de ser livre e

independente pode revelar uma gran-
de insegurança frente às questões afe-
tivas. É tempo de perceber a si mesmo
para não cair nas próprias armadilhas.

A
qu

ár
io O desejo de conhecimento e de diversi-

ficar os saberes pode ajudar a ampliar
sua inteligência intelectual. Com a mente
ágil, você absorve mais informações. É
tempo de se dedicar aos estudos.

 P
ei

xe
s Compartilhar metas é uma atitude que

gera intimidade e, portanto, fortalece as
relações. Criar sonhos juntos é algo que
faz ir além. É tempo de demonstrar a
importância do outro nas suas decisões.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 39

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 40

 A Polícia Civil está em busca
do homicida e do comparsa res-
ponsáveis pela morte de Sidnei
de Paula, de 43 anos, que acon-
teceu na madrugada de segunda-
feira em Cascavel e conta com
apoio da população e de teste-
munhas do crime para identifica-
ção e prisão dos autores.

Segundo a polícia, Sidnei foi
morto a golpes de faca durante
uma confusão de família. Ele es-
taria defendendo o genro. “Havia
uma confraternização no local,
onde os par ticipantes estavam
ingerindo bebida alcoólica. Hou-
ve desentendimento do genro da
vítima com o autor do homicídio.
O autor saiu do local para bus-

Homem morre
defendendo genro

car uma faca, voltou à festa ar-
mado e acompanhado de um com-
parsa. Sidnei tentou impedir o
homem de entrar na casa e agre-
dir o genro, e foi esfaqueado. Ele
morreu na hora e os dois homens
fugiram”, explicou a delegada de
Homicídios, Mariana Vieira, que
investiga o caso.

O crime aconteceu na Rua Vitó-
ria Régia, no Bairro Guarujá.

A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) apreendeu ontem
em Terra Roxa mais de 350
mil carteiras de cigarros. A
carga avaliada em R$ 1,9
milhão era contrabandeada
do Paraguai e estava dentro
de um semirreboque
estacionado em um pátio de
combustíveis. A mercadoria
foi encontrada às margens da
BR-163. Ninguém foi
preso. O material foi
encaminhado para a Receita
Federal de Guaíra.

O homem foi morto com diver-
sas facadas e ficou caído dentro da
residência. O Corpo de Bombeiros
foi acionado, mas não conseguiu
salvar a vítima.

A Polícia Militar atendeu a
ocorrência e o corpo foi encami-
nhado para o IML (Instituto Mé-
dico Legal) de Cascavel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

 TENTATIVA
Yuri Marques Marcon, que ficou gravemente ferido na noite de sexta-feira,

já está fora de perigo e teve alta do hospital.

Ele foi internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel com vários

ferimentos de faca.  O crime aconteceu em um bar no Bairro Aclimação.

Segundo a Polícia Civil, Yuri foi abordado por Patryck Stevan, que chegou

armado com uma faca e o agrediu. Não foi divulgado o motivo do crime.
Yuri foi atendido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

A Delegacia de Homicídios apurou que os rapazes tinham desentendimentos

anteriores.  A polícia viu o suspeito armado em via pública e deu voz de

abordagem. Ele não obedeceu e invadiu uma casa nas proximidades na

tentativa de fuga. Patrick foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e

confessou o crime. Ele não tem passagem pela polícia.

PRF
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Giro da
Violência
Operação Muralha I
Será deflagrada hoje, na região
oeste do Paraná, mais uma fase da
Operação Muralha. Será montada
uma barreira de fiscalização na praça
de pedágio de São Miguel do
Iguaçu, na BR-277, por período
indeterminado. Além disso, haverá
presença de equipes volantes em
estradas secundárias da região e nas
margens do Rio Paraná e do Lago de
Itaipu. Estarão envolvidos com as
atividades 350 servidores. A
operação contará ainda com o apoio
de scanners e helicóptero da Receita
Federal e equipes com cães
farejadores. O objetivo é inibir
crimes como contrabando,
descaminho e tráfico de armas,
drogas e munições.

Operação Muralha II
A Operação Muralha é coordenada
pela Receita Federal em parceria com
Justiça Federal de Foz do Iguaçu,
Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Exército, Marinha,
Aeronáutica, Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis), ANTT
(Agência Nacional de Transportes
Terrestres), Abin (Agência Brasileira
de Inteligência), Polícias Militar e
Civil, Justiça Estadual e Ministério
Público Estadual da Comarca de São
Miguel do Iguaçu e Departamento
de Estradas de Rodagem.

Menino atropelado
Um menino de oito anos ficou
ferido ao ser atropelado na tarde de
ontem na Rua Souza Naves, perto da
Rua Santa Catarina, Centro de
Cascavel. O menino atravessou a rua
e foi atingido por um Corsa. O Corpo
de Bombeiros socorreu a criança,
que teve ferimentos leves e foi
levada para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento)
Tancredo Neves.

O policial militar preso pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal) flagra-
do como batedor de um bitrem com
cigarros contrabandeados na BR-
163 em Toledo, na última sexta-fei-
ra, tem 24 anos de serviços à PM
(Polícia Militar) e, segundo o sub-
comandante do 19º BPM (Batalhão
de Polícia Militar) de Toledo, major
Arsênio Rodrigues, estava a 20
dias de completar os 25 anos de
trabalho exigidos para a aposenta-
doria na carreira.

Segundo o 19º BPM, ele não tem
histórico com outros ilícitos e agora
poderá ser afastado do cargo depen-
dendo do resultado do inquérito polici-
al militar aberto para investigar o caso.

O soldado Vanderlei Melo per-
manece preso no 6º BPM (Batalhão
de Polícia Militar de Cascavel), já
que o Batalhão de Toledo não tem
estrutura para manter militares
nessa circunstância.

PM é preso a 20
dias da aposentadoria

Vanderlei foi preso por contraban-
do após ser flagrado atuando como
batedor - para avisar o motorista do
bitrem carregado com cigarros de
possível fiscalização policial pelo ca-
minho. Eles pegaram a carga em
Amambai, no Mato Grosso do Sul, e
pretendiam entregá-la em Ponta Gros-
sa. O crime passa a ser investigado
pela PF (Polícia Federal) de Cascavel.

A apreensão
Na sexta-feira, a PRF apreendeu

durante abordagem de rotina uma
carreta bitrem com uma 475

carteiras de cigarros
contrabandeados do Paraguai, na BR-
163, em Toledo. A carga foi avaliada

em R$ 2,6 milhões. O motorista de 38
anos e o policial militar condutor do
automóvel Ford Fusion foram presos
em flagrante. O caminhão e os dois
semirreboques tinham placas falsas.

Omissão de socorro

CARRETA com cigarros e batedor foram abordados em Toledo

 PRF

 Reportagem: Tatiane Bertolino

O policial lotado no 6º BPM (Batalhão
de Polícia Militar) acusado de atropelar
o ciclista Ivair dos Passos no dia 18,
resultando na morte instantânea da
vítima, será alvo de investigação
militar.  Segundo o tenente Roberto
Tavares, do setor de Relações Públicas
do 6º BPM, será aberta ou uma
sindicância ou um inquérito policial
militar assim que a documentação
registrada na 15ª SDP (Subdivisão
Policial) chegar ao batalhão. A partir
da abertura da investigação, o
processo poderá ser concluído em até
40 dias. O condutor tem 34 anos e se

apresentou à Polícia Civil na última
sexta-feira dizendo não ter visto o
ciclista nem percebido o acidente.
Depois de ficar sabendo do ocorrido,
ele teria ficado desesperado e
abandonado o Corsa que conduzia no
momento do atropelamento. O
policial disse que o veículo foi furtado.
Segundo a Polícia Civil, o PM
responderá por homicídio culposo na
condução de veículo, com pena
aumentada pela omissão de socorro.
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 Duelo que costuma ser acirra-
do e de muitos gols, Cascavel x Mar-
reco terá a primeira edição pelas
quartas de final da Série Ouro do
Paranaense de Futsal na próxima
segunda-feira, na Neva. O jogo está
marcado para as 19h30 e marca o
encontro entre o maior vencedor do
Estado com o atual vice-campeão.

Nesta temporada, o título da Sé-
rie Ouro é o único que resta às equi-
pes, já eliminadas da Liga Nacional

SÉRIE B
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 61 33 18 7 8 46 29 17
2º Avaí 55 33 15 10 8 46 28 18
3º CSA 54 33 15 9 9 43 33 10
4º Goiás 53 33 16 5 12 48 45 3
5º Atlético-GO 51 33 14 9 10 48 45 3
6º Vila Nova 51 33 13 12 8 34 26 8
7º Londrina 50 33 14 8 11 39 36 3
8º Ponte Preta 47 33 12 11 10 36 29 7
9º Guarani 46 33 12 10 11 40 36 4
10º Coritiba 46 33 11 13 9 36 35 1
11º Figueirense 44 33 11 11 11 44 43 1
12º São Bento 43 33 10 13 10 32 32 0
13º Oeste 43 33 9 16 8 32 33 -1
14º Criciúma 41 33 10 11 12 34 38 -4
15º B. de Pelotas 37 33 9 10 14 27 34 -7
16º CRB 35 33 8 11 14 24 33 -9
17º Juventude 35 33 7 14 12 26 36 -10
18º Paysandu 33 33 7 12 14 31 43 -12
19º S. Corrêa 32 33 8 8 17 27 40 -13
20º Boa Esporte 29 33 7 8 18 25 44 -19

CSA 2x0 B. de Pelotas
Londrina 3x2 Vila Nova

Juventude 1x0 S. Corrêa
Fortaleza 1x1 Ponte Preta

Goiás 0x3 Avaí
Guarani 1x1 Oeste

São Bento 1x0 CRB
Figueirense 3x2 Criciúma
Boa Esporte 0x2 Atlético-GO

Paysandu 1x1 Coritiba

QUINTA-FEIRA
19h15 Criciúma x Goiás
21h30 Juventude x B. de Pelotas

SEXTA-FEIRA
17h Ponte Preta x São Bento
19h15 Vila Nova x Paysandu
20h30 Oeste x Figueirense
21h30 S. Corrêa x CSA

SÁBADO
16h30 Avaí x Londrina
16h30 CRB x Boa Esporte
17h Atlético-GO x Fortaleza
19h30 Coritiba x Guarani

33ª RODADA

34ª RODADA

A nadadora Mariana Kawai,
da Associação Atlética
Comercial, alcançou seu
objetivo e conseguiu terminar
sua primeira ultramaratona
aquática, a do Rio Itapanhaú,
realizada no fim de semana em
Bertioga (SP). Mais do isso,
ela venceu sua categoria por
faixa etária e terminou em
terceiro lugar na classificação
geral do naipe feminino,
resultados que lhe deixaram na
sexta posição da classificação
geral absoluta. Ela nadou os
15 quilômetros da prova em
2h26min36, num ritmo de
1min01 a cada 100m.

Ingressos
promocionais
Para este jogo, no qual o time
cascavelense se esforça para que
não seja o último diante de seu
torcedor em 2018, a diretoria já
colocou ingressos à venda com
preço promocional de R$ 20.
Na bilheteira da Neva, na hora
do jogo, os valores serão R$ 40
(inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Cascavel Futsal x Marreco
tem data marcada na Neva

e sem lograr êxito nos Jogos Abertos
do Paraná – nem na Copa do Brasil,
no caso do Marreco, que em maio
venceu a Copa Rádio Chopinzinho.

O jogo de segunda-feira será o
quarto entre as equipes no ano. Por
enquanto, o time de Francisco Bel-
trão levou a melhor, com duas vitó-
rias pelo Paranaense: 5 a 0 na Neva
e 6 a 3 no Arrudão. Já o Cascavel
venceu o duelo pela Liga: 3 a 2, na
casa do adversário.

 Outros jogos
As partidas das quartas de final da Série Ouro 2018 foram definidas no

encerramento da primeira fase, no fim de semana. O Cascavel foi derrotado

fora de casa pelo Marechal, por 3 a 2, e viu o adversário encerrar um tabu
de dois anos sem vitória no clássico. Esse resultado, aliado à vitória (6 a 0) do

Foz Cataratas sobre o São José dos Pinhais e do empate (2 a 2) entre

Umuarama e Campo Mourão derrubaram a equipe cascavelense da 4ª para

a 6ª posição, pelos critérios de desempate. Com isso, a classificação, que

definiu os confrontos das quartas de final, no cruzamento olímpico (1ºx8º,
2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º) terminou nessa ordem: Marechal (60 pontos), Pato

(55), Marreco (53), Foz Cataratas (40), Campo Mourão (40), Cascavel (40),

Umuarama (39) e Matelândia (29).

A COMERCIAL
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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, 30 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Gevair Marcelo de Souza e Rosineia Silva de Lima
2- Eder José Leão Pereira e Eliane Gonçalves Machado
3- José Henrique Rodrigues e Patricia Gomes Gouveia
4- Rafael Miranda Cardoso e Gisele Sonia Cardoso
5- Guilherme Luft de Cristo e Dabny Ghiggi
6- João Marcos Pereira Brandão da Silva e Keila Lima dos Santos
7- Leonardo Gehlen Globes e Aline Souza de Farias
8- Gelson Braga e Renata Aparecida Breansini
9- Paulo Henrique dos Santos e Maila da Costa Goes
10- Diego Rodrigo de Souza e Bruna do Nascimento
11- Kaio Fabiano de Freitas Borges e Carolina Chagas de Melo
12- José Vinicius Garniel e Mariana Dubay de Almeida
13-Felipe Pereira Medeiros e Karoline Calichio Medeiro
14- Tarcio Elias dos Santos e Michelle Dalazen
15- Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva
16- Teles Santiago Ambrosio e Marcia Dolla

FCC com apresentação marcada
Equipe do interior que foi a pri-

meira a anunciar seu comandante
técnico para 2019, o FC Cascavel
será o primeiro também a apresen-
tar seu elenco para as disputas da
Série Ouro do Campeonato Para-
naense de Futebol 2019. Será na
próxima segunda-feira, às 10h, no
Estádio Olímpico Regional.

A diretoria da equipe já havia
apresentado o técnico Paulo Foi-
ani no mês de maio. A ideia era
que o treinador utilizasse a Taça
FPF (sub-23) para observar joga-
dores e dar ritmo a jovens da equi-
pe para posteriormente utiliza-los
no Paranaense, mas a competi-
ção, que teria a quarta edição
consecutiva, não foi realizada e
desde então Foiani observou atle-
tas, principalmente, em São Pau-
lo e Santa Catarina.

Os dois últimos nomes do
elenco foram fechados neste mês
de outubro, sendo que dez dos jo-
gadores já tinham contrato assi-
nado e realizam treinos (foto) des-
de o último dia 8.

A apresentação da equipe para
a temporada 2019 tão logo inicie o
mês de novembro contrasta com a
preparação para o campeonato des-
te ano, quando os jogadores foram
apresentados a quatro dias do iní-
cio do campeonato.

CCR
Já no CCR (Cascavel Clube
Recreativo), que em 2019
retorna para a elite do
Estadual depois de sete anos,
o técnico Marcelo Caranhato,
anunciado há um mês,
começará os trabalhos nesta
quinta-feira (1º). A pré-
temporada, entretanto, terá
início no dia 15. Ainda não há
data definida para a
apresentação do elenco.

FC CASCAVEL



ESPORTE16
HOJE NEWS, 30 DE OUTUBRO DE 2018

SÉRIE A
Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Palmeiras 63 31 18 9 4 48 20 28
2º Flamengo 59 31 17 8 6 49 23 26
3º Internacional 58 31 16 10 5 42 23 19
4º São Paulo 56 31 15 11 5 41 27 14
5º Grêmio 52 31 14 10 7 41 23 18
6º Atlético-MG 46 30 13 7 10 47 35 12
7º Santos 46 31 12 10 9 38 28 10
8º Atlético-PR 43 31 12 7 12 43 30 13
9º Cruzeiro 43 31 11 10 10 28 28 0
10º Fluminense 40 31 11 7 13 31 38 -7
11º Corinthians 39 31 10 9 12 32 30 2
12º Bahia 37 31 9 10 12 32 36 -4
13º Vasco 35 31 8 11 12 36 43 -7
14º Botafogo 35 31 8 11 12 30 42 -12
15º Ceará 34 30 8 10 12 25 31 -6
16º América-MG 34 31 8 10 13 26 36 -10
17º Chapecoense 34 31 8 10 13 30 45 -15
18º Sport 33 31 9 6 16 31 53 -22
19º Vitória 33 31 9 6 16 30 52 -22
20º Paraná 17 31 3 8 20 13 50 -37

Vitória 0x1 São Paulo

Vasco 1x1 Internacional
Santos 3x0 Fluminense
Grêmio 3x4 Sport

Chapecoense 1x0 América-MG
Flamengo 1x1 Palmeiras

Corinthians 2x1 Bahia
Cruzeiro 3x1 Paraná

Atlético-PR 2x1 Botafogo
Ceará? x ? Atlético-MG

SÁBADO
17h Atlético-MG x Grêmio
17h Fluminense x Vasco
19h Palmeiras x Santos

DOMINGO
17h Paraná x Vitória
17h América-MG x Cruzeiro
17h Botafogo x Corinthians
17h São Paulo x Flamengo
19h Bahia x Chapecoense
19h Internacional x Atlético-PR

SEGUNDA-FEIRA
20h Sport x Ceará

31ª RODADA

32ª RODADA

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO

Ceará ?x? Atlético-MG

               LIBERTADORES
21h45 Grêmio x River Plate

          SUL-AMERICANA
21h45 Dep. Cali x Ind. Santa Fé

   COPA DA LIGA INGLESA
16h45 Bournemouth x Norwich
16h45 Burton Albion x Nottingham

       COPA DA ALEMANHA
14h30 Darmstadt x Hertha
14h30 Hannover 96 x Wolfsburg
14h30 Ulm 1846 x Fortuna Düsseldorf
14h30 BSG Leipzig x Paderborn
16h45 Augsburg x Mainz 05
16h45 Heidenheim x Sandhausen
16h45 Rodinghausen x B. de Munique
16h45 Wehen x Hamburgo

        COPA DO REI
15h30 CD Ebro x Valencia
15h30 Lugo x Levante
16h30 Leganés x R. Vallecano
17h30 Sant Andreu x At. de Madri

JOGAM HOJE

 Vitorioso na casa do adversário
no jogo de ida da semifinal, Grêmio
tenta segurar o River Plante nesta
noite, às 21h45, em Porto Alegre
para chegar à final da Copa Liber-
tadores 2018.

O Tricolor gaúcho pode se dar ao
luxo de ficar com a vaga com um
empate diante dos argentinos, de-
pois de ter vencido por o jogo de
ida por 1 a 0, em Buenos Aires.

Para este jogo, o técnico Rena-
to Portaluppi segue sem poder con-
tar com Luan, que chegou a ser re-
lacionado para a partida da sema-
na passada, mas lesionou-se e aca-
bou virando desfalque certo agora.
Por outro lado, o Grêmio terá de
volta Everton, recuperado da lesão
que o deixou de fora do embate no
Monumental de Nuñez.

Na defesa o Imortal também
amarga um importante desfalque.
O zagueiro Walter Kannemann re-

Vale vaga na final

Grêmio x River Plate – 30/10, às 21h45

Marcelo Grohe; Léo, Pedro Ge-
romel, Paulo Miranda (Bressan)
e Bruno Cortes; Maicon, Michel
e Ramiro; Everton, Alisson e
Jael. Técnico: Renato Gaúcho

Armani; Montiel, Maidana, Pi-
nola e Milton Casco; Ponzio,
Palacios, Quintero e Gonzalo
Martinez; Borré e Lucas Pratto.
Técnico: Marcelo Gallardo

cebeu o terceiro cartão amarelo e
verá Bressan ou Paulo Miranda for-
mar dupla com Pedro Geromel.

No River Plate, o técnico Marce-
lo Gallardo crê na virada: “somos
uma equipe forte, que pode ganhar
como visitante. É difícil, mas não
impossível. Não nos resta outra
opção a não ser ganhar”. Para isso,
ele saca Ignacio Scocco do time
para escalar Lucas Pratto, ex-ata-
cante de Atlético-MG e São Paulo,
acostumado a duelos no Brasil.

NO REAL
Titular do River Plate com apenas 20 anos de idade, o meia Palacios é o mais novo
reforço do Real Madri. O time merengue pretende deixar o jogador na Argentina
até o meio de 2019. O Real vai pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 84 milhões)

pelo jogador. O River Plate possui 75% dos direitos econômicos de Palacios, que
tem no contrato uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros (R$ 62 milhões).

GRÊMIO


