
No dia em que os 65 novos agentes ingressaram oficialmente na Guarda 
Municipal de Cascavel, a corporação conclui o treinamento para poder implantar 

na cidade o serviço de inteligência na área de segurança. O trabalho terá o 
suporte ainda de mais câmeras de monitoramento e incremento nas patrulhas 

Rural e Maria da Penha. l Pág. 12

Cascavel comemora 68
anos com investimentos
de quase R$ 265 milhões

Os 68 anos de Cascavel, comemorados nesta quinta-feira, são marcados pela 
realização de obras do maior programa de infraestrutura e mobilidade da história do 
Município. São diversas frentes de recursos que, juntas, somam R$ 265 milhões. 
Para o prefeito Leonaldo Paranhos, Cascavel vive a maturidade: “Chegamos a uma 

maturidade do poder público, da sociedade e das entidades. Nosso governo deu um 
passo importante: não dividindo, mas somando”. 
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Prefeitura vai “perdoar” dívidas 
de pequenos empresários e MEIs
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Padre Marcio Prado é sacerdote da Comunidade 
Canção Nova - Twitter: @padremarciocn

Não se nasce santo, 
mas vive-se a santidade 
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Panorama
esportivo

JOGAM HOJE
            ELIMINATÓRIAS EUROCOPA

14h Turquia x Islândia
16h45 Albania x Andorra
16h45 Rep. Tcheca x Kosovo
16h45 Inglaterra x Montenegro
16h45 França x Moldávia
16h45 Portugal x Lituânia
16h45 Sérvia x Luxemburgo

FASES
DA LUA

Sexta
15/11/2019

Tempestade
Maringá
max 25
min 21

Cascavel
max 28
min 19

Foz do Iguaçu
max 29
min 20

Londrina
max 24
min 21

Curitiba
max 23
min 16

Paranaguá

CRESCENTE
04/12 - 04h58

CHEIA
12/11 - 11h37

MINGUANTE
19/11 - 19h13

NOVA
26/11- 13h07

Quinta
14/11/2019

max 26
min 21

Céu claro
Sábado
16/11/2019

Céu claro

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 06 08 14 17 19 23
concurso: 0224

03 08 12 20 26 48

concurso: 2010

concurso: 1405

06 10 11 43 53 55
concurso: 2207

concurso: 5121

01 42 45 49 75

concurso: 5440

60.072
08.531
59.503
44.485
22.712

MARÇO

SERGIPE/SE

01 02 04 05 07 08 09 10 
11 13 15 16 17 21 23

concurso: 2021

03 08 09 12 13 18 19 
24 41 44 45 47 54 59

65 67 73 75 80 87

13 22 34 40 41 48

12 22 63 65 66 69 73

Jojups
Francisco Beltrão recebe a 
partir de hoje (14), e até 
o dia 20 de novembro, a 
fase final da 32ª edição dos 
Jojups (Jogos da Juventude 
do Paraná) Divisão B. A 
abertura da competição será 
no Ginásio Arrudão, às 20h. 
A competição, que vale vaga 
para a Divisão A em 2020 
será disputada nas modali-
dades basquetebol, futebol, 
futsal, handebol, handebol 
de areia, voleibol, vôlei de 
praia e xadrez. A Divisão 
B dos Jojups é disputada 
por seleções municipais 
na faixa etária de 15 a 17 
anos, numa transição entre 
atletas que estão se despe-
dindo dos Jogos Escolares e 
seguindo aos Jogos Abertos.

Números
Durante os sete dias de 
movimentação intensa 
na fase final dos Jogos 
da Juventude do Paraná, 
Francisco Beltrão receberá 
representantes de 98 muni-
cípios de todas as regiões 
do Estado; 187 equipes; 
2.093 atletas; 378 técnicos 
e dirigentes; 470 partidas; 
150 árbitros; 40 pessoas da 
comissão executiva esta-
dual; 50 pessoas da comis-
são executiva municipal; 
2.711 pessoas sendo movi-
mentadas diariamente; 8 
modalidades esportivas; 12 
locais de competição sendo 
utilizados simultaneamente; 
um restaurante oficial do 
evento onde serão servidas 
perto de 20 mil refeições; 
uma Comissão Central Orga-
nizadora e 5 hotéis sendo 
utilizados como hospedagem 
para o staff da comissão 
executiva estadual. O evento 
tem investimento aproxi-
mado de R$ 1,3 milhão do 
Governo do Estado.

Bom de Bola
Campo Mourão sedia neste 
fim de semana a fase final 
do Bom de Bola, a disputa 
do futebol dentro dos Jogos 
Escolares do Paraná. Mais 
de 1.400 participantes, 
entre alunos-atletas, árbi-
tros, coordenadores técni-
cos, professores de educa-
ção física e organizadores, 
participam do evento, que 
conta com representantes 
dos 32 Núcleos de Educa-
ção do Paraná. Até domingo 
(17), equipes femininas e 
masculinas de 56 institui-
ções de ensino se enfren-
tarão pelo título do melhor 
futebol escolar do Paraná, 
nas categorias de 12 a 14 
anos e de 15 a 17 anos.

Curitiba - A delegação 
paranaense embarca nesta 
sexta-feira (15) com 309 
integrantes, entre atletas, 
dirigentes e técnicos, para 
a etapa nacional dos Jogos 
Escolares da Juventude. 
Organizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil, o evento 
será realizado de sábado (16) 
até o dia 30 de novembro, em 
Blumenau (SC), e terá a par-
ticipação de mais de seis mil 
atletas dos 26 estados mais o 
Distrito Federal.

Antes de chegar à etapa 
nacional do evento, três 
cidades receberam as fases 
regionais, em setembro. 
Cascavel foi sede da Regio-
nal Amarela (que englobou 
Sul, Sudeste, Goiás e Mato 
Grosso do Sul), Palmas (TO) 

Escolares da Juventude

Delegação paranaense conta
com 309 integrantes em SC

recebeu a Regional Verde 
(Norte/Distrito Federal e 
Mato Grosso) e Natal (RN) 
a Regional Azul (Nordeste). 
Ao fi m das três competições, 
equipes de basquete, futsal, 
handebol e vôlei, no mas-
culino e no feminino, nas 
duas categorias de idade, 
de 12 a 14 anos e de 15 a 17 

anos, conquistaram a vaga 
para a etapa nacional da 
competição.

O Paraná participou da 
etapa que ocorreu em Cas-
cavel garantindo sete vagas 
para a etapa nacional. As 
equipes se juntaram às 
outras oito pré-classifi cadas, 
de acordo com a colocação 

no ano passado, além dos 
atletas das modalidades 
individuais que garantiram 
as vagas após conquista-
rem a primeira colocação 
nas fases fi nais dos Jogos 
Escolares do Paraná. Das 18 
vagas disponíveis nas moda-
lidades coletivas, o Paraná 
terá representantes em 15.

 Curitiba – A rodada do 
meio de semana da Série B 
deixou o Coritiba mais perto 
de retornar à elite do futebol 
nacional, o que poderá acon-
tecer apenas na próxima 
semana, no domingo (24), 
contra o Bragantino, em 
casa. Para isso, entretanto, 
precisa vencer o ameaçado 
Oeste neste sábado (16), às 
16h30, no Couto Pereira.

Já o Paraná Clube terá o 
jogo do tudo ou nada nesta 
sexta-feira (15), às 21h30, 
contra o Atlético-GO, fora 
de casa. O Tricolor para-
naense precisa vencer 

Rio de Janeiro - Em 
jejum de vitórias desde a 
conquista da Copa Amé-
rica, em julho, a seleção 
brasileira masculina de 
futebol enfrenta a equipe 
da Argentina nesta sexta-
-feira (15) em amistoso em 
Riad, na Arábia Saudita, às 
14h (de Brasília).

Os comandados de Tite 
tentarão voltar a vencer 
depois de quatro jogos. Após 
a competição sul-ameri-
cana realizada no País, 
no meio do ano, o Brasil 
empatou por 2 a 2 com a 
Colômbia e foi derrotada 
por 1 a 0 pelo Peru em 
amistosos realizados nos 
Estados Unidos, e acumulou 
empates por 1 a 1 com Sene-
gal e Nigéria, em amistosos 
realizados em Cingapura.

Sem Neymar, lesionado, 
e David Neres, cortado tam-
bém por lesão no último 

domingo (10), a vaga cen-
tral no ataque deverá fi car 
com Willian, do Chelsea, 
apesar de os jovens Wesley, 
do Aston Villa - chamado às 
pressas com o corte de Neres 
-, e Rodrygo, do Real Madrid, 
estarem de olho nela.

Com isso, o 11 inicial 
deverá ter: Alisson; Danilo, 
Thiago Silva, Marquinhos 
e Alex Sandro; Casemiro, 
Arthur e Coutinho; Gabriel 
Jesus, Willian e Firmino.

Após enfrentar os argen-
tinos, a seleção brasileira 
terá pela frente a Coreia do 
Sul, na terça-feira (19), às 
10h30, em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes. Estes 
dois amistosos serão os 
últimos compromissos da 
equipe nacional antes do 
início das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo 
Catar 2022, que começam 
em março do ano que vem.

Lionel Messi volta à Argentina contra 
o Brasil após mais de quatro meses 

Brasil de Tite enfrenta
Argentina nesta sexta

E
F

E

para seguir com chances 
de acesso, ao contrário do 
Operário, que com a derrota 
para o Bragantino no meio 
de semana deu adeus à pos-
sibilidade de chegar ao G4. 
Ainda assim, busca a vitória 
contra o Guarani às 16h30 
deste sábado em Campinas.

Para o Londrina, que 
amarga cinco derrotas segui-
das e entrou na zona de 
rebaixamento, os três jogos 
restantes são encarados 
como decisões. A primeira 
delas será neste sábado, às 
19h, contra o Botafogo-SP, 
no Estádio do Café.

Equipes paranaenses têm
rodada decisiva na Série B

concurso: 1890

Antônio de Sant’Anna Galvão, nome de batismo que trazia uma grande 
responsabilidade, pois lembrava um outro santo franciscano, que no seu 
nome trazia ainda uma herança bem-sucedida de seus pais, ricos, e tam-
bém a principal herança: a fé. Algo muito importante de saber é que ele 
viveu seu batismo e por isso chegou à santidade dos altares.

Ninguém nasce santo, perfeito, mas nasce por permissão de Deus e 
querido por Ele. O pequeno Antônio foi educado na fé e foi correspondendo ao 
batismo que, por sua vez, nos vocaciona à santidade. Antônio viveu o batismo 
primeiro em casa e, ainda jovem, sentiu o chamado para vida religiosa e entrou 
para o seminário, a princípio jesuíta e depois para os franciscanos.  

Por causa de sua inteligência e progresso nos estudos, logo fez sua 
profissão na ordem dos frades menores e, depois de pouco tempo, recebeu 
a ordenação sacerdotal. Desempenhou várias funções como frade: porteiro 
(pela facilidade na comunicação), confessor e pregador.  

Ele foi confessor numa casa de recolhimento e enfrentou resistências, 
pois o governo queria fechá-la, mas, com a pressão popular e a ajuda do 
bispo, a casa se manteve aberta. Esta casa é o Mosteiro da Luz, na cidade 
de São Paulo, onde Frei Galvão foi também arquiteto.

Há muitas histórias de milagres relacionadas a Frei Galvão. Uma 
das mais famosas diz respeito às pílulas. Frei Galvão costumava visitar 
doentes e grávidas. Certa vez, um homem o procurou pois sua mulher 
estava com dificuldades no parto. O frei escreveu um trecho do ofício da 
Imaculada em três pequenos papéis, o esposo deu-o à mulher, que teve 
a criança num parto normal.

Frei Galvão viveu e anunciou Jesus Cristo, “honrou” o nome Antônio 
como pregador e realizador de grandes feitos. Foi fiel ao pai São Francisco 
de Assis e à sua ordem religiosa. Frei Galvão por onde passou fez o bem! 
Ele morreu em 23 de dezembro de 1822.

Que a vida de Frei Galvão possa nos despertar para viver o batismo. Onde 
quer que estejamos, vivamos a santidade nas coisas mais simples da vida. 
Comemorar Santo Antônio de Sant’Anna Galvão é responder ao chamado de 
Cristo, é santificar as realidades com que se depara, é ser um bom porteiro, 
um bom sacerdote, um bom arquiteto, um bom cristão que apenas vive o que 
deveria viver. Vivamos o batismo e seremos também santos!

“O Governo 
Bolsonaro 

chegou com 
a decisão de 

buscar o caminho 
da prosperidade. 
A integração ao 

comércio global é 
um dos 

caminhos 
para a pros-
peridade”.

Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ao falar 

sobre a negociação de livre-
-comércio com a China. 

Segundo ele, o Brasil 
precisa se abrir mais para o 

comércio internacional. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A Câmara de Vereado-
res analisará proposta de 
implantação de medidas 
que cobram responsabili-
dades sociais e ambien-
tais de entidades criadas 
em Cascavel por meio de 
uma política pública. As 
entidades que pretendem 
par ticipar de processos 
licitatórios ou requerem 
incentivos fiscais com 
o poder público deverão 
apresentar relatórios de 
um balanço específico 
sobre a atuação durante 
o ano, desde relação 
com os colaboradores 
até aplicação no meio 
ambiente. A proposta é 
de autoria dos vereado-
res Celso Dal Molin (PL), 
Rafael Brugnerotto (PSB) e 
Sidnei Mazutti (PSL).

Empresas, autarquias, 
empresas públicas, socie-
dades mistas, permissio-
nárias e instituições do 
terceiro setor poderão 
elaborar anualmente o 
balanço social e ambien-
tal. No caso de institui-
ções financeiras, todas 
deverão elaborar o docu-
mento - mesmo se não 
participarem de licitações. 
Tal definição terá que ser 
aprovada por meio de 
decreto municipal.

No balanço, os verea-
dores esperam obter das 
entidades dados sobre 
faturamento, lucro ope-
racional, folha de paga-
mento, remunerações e 
valor pago para prestado-
ras de serviços. De empre-
gados, querem saber o 
total de vínculos, escola-
ridade, tempo de vínculo, 
qualificação, faixa etária, 
dependentes menores de 
idade, temporários, parti-
cipação dos lucros, remu-
neração das mulheres, 

Dívidas perdoadas
Quem tiver débitos tributários ou não tributários com a 
prefeitura, em 31 de dezembro deste ano, ajuizados há 

três anos ou mais, com valor consolidado de até R$ 5 mil, 
pode receber o perdão da dívida. Só serão beneficiados 

microempresas, microempresas individuais ou autônomos. 
Quem tiver dívidas até dezembro de 2018, o valor máximo da 

dívida perdoada será de R$ 1,5 mil. Quando aprovado o projeto 
na Câmara de Vereadores, o responsável pela empresa deverá 

apresentar requerimento à Secretaria de Finanças.

 13º salário
O prefeito Leonaldo Paranhos confirmou que o pagamento 

do 13º salário do funcionalismo municipal será pago 
integralmente após a folha relativa a novembro, no dia 

2 de dezembro. “A injeção desses recursos, que são 
significativos, vão aquecer ainda mais a economia da 

nossa cidade neste fim de ano”. A folha de pagamento 
relativa a novembro totalizará cerca de R$ 30,7 milhões. Já 

o 13º salário representa mais R$ 31,3 milhões.

Lista grande
Hoje há 541 
microempreendedores 
com dívidas de até R$ 5 
mil, que, somados, chegam 
a R$ 1,5 milhão; 8.429 
microempreendedores 
com dívidas de até R$ 
1,5 mil, que totalizam 
R$ 4,1 milhões; 144 
microempreendedores 
individuais com dívidas 
de até R$ 1,5 mil, que 
representam R$ 126,8 
mil; 113 autônomos com 
dívidas de até R$ 5 mil, 
totalizando R$ 243,6 mil; 
e 945 autônomos com 
dívidas de até R$ 1,5 mil, 
que totalizam R$ 543,7 mil. 

Mandato
Em vez de terminar no 
fim de abril de 2020, o 
mandato da atual diretoria 
da Caciopar seguirá até 
dezembro, oito meses a 
mais que o previsto. A 
mudança, que obedece à 
atualização estatutária e 
atende a uma orientação 
da própria Faciap 

(Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
do Estado do Paraná), torna 
simultânea a sucessão em 
todas as 12 coordenadorias, 
com suas respectivas posses 
e mandatos. O presidente 
é Alci Lúcio Rotta Junior e o 
vice, Flávio Gotardo Coelho 
de Souza Furlan.

Universitários
Começa em 2020 o 
Parlamento Universitário 
pela Câmara de Vereadores: 
proposta que visa trazer 
jovens para o processo 
de decisão política 
do Legislativo. Serão 
selecionados estudantes 
para participar do projeto 
de acordo com uma regra de 
representação proporcional 
dos inscritos de cada 
instituição. “A experiência 
coloca os jovens diante da 
questão: o que você faria se 
fosse um representante da 
população? Quais são 
as suas ideias e como
colocá-las em prática?”, 
explica Alécio Espínola.

Câmara busca controle
social de entidades

percentual de mulheres e 
horas extras pagas.

O projeto detalha ainda 
cobranças de investimen-
tos em educação, saúde, 
segurança do trabalho, 
previdência privada, inves-
timentos na comunidade 
e meio ambiente. No caso 
de entidades do terceiro 
setor contempladas com 
título de utilidade pública, 
o prazo para encaminha-
mento dos dados será até 
30 de abril de cada ano.

No caso de fraude ou 
irregularidade nos dados, 
os vereadores definiram 
punições: as entidades 
ficarão impedidas de 
participar de licitações e 
contratos da administra-
ção pública. Multas estão 
sujeitas, com definição 
a ser estabelecida pelo 
Executivo municipal. As 
entidades também serão 
excluídas do cadastro de 
fornecedores, de certames 
e terão a nulidade de cer-
tames já vencidos.

Para análise de todos 
os dados, a prefeitura terá 
que criar um colegiado 
com os conselhos munici-
pais, assim poderá validar 
e acompanhar as ações 
ambientais e sociais pra-
ticadas pelas empresas, 
setor governamental e ins-
tituições do terceiro setor. 

Os autores alegam que 
a medida busca embasar 
legalmente a verificação 
da aplicação de verbas 
em favor de ações sociais 
e ambientais na cidade, 
previstas na legislação 
federal e estadual. Tam-
bém há expectativa de 
atração e valorização de 
empresas que obedecem 
a essas medidas. 
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Completando 68 anos de progresso e transformação.

Parabéns Cascaal!



HojeNews - Obras que estavam pa-
radas foram retomadas, algumas con-
cluídas e outras em andamento, como o 
Terminal de Passageiros do Aeroporto, 
com 50% dos serviços executados. O 
que fica para o ano que vem?

Leonaldo Paranhos - Temos a revita-
lização de avenidas pelo Avançar Cidades, 
R$ 30 milhões de investimentos; Plano 
Municipal de Mobilidade; ciclo das estra-
das rurais - são 200 quilômetros, estamos 
chegando a 107 quilômetros de cascalho 
readequação e asfalto; Ecopontos - siste-
ma ambiental, mais cinco unidades; três 
escolas para entregar: da Transparência, a 
Gladis Tibola e o antigo Caom, que não co-
meçou. Tenho um compromisso com a ilu-
minação pública: disse em campanha que 
instalaria LED e vamos cumprir. Há 18% do 
plano de governo a ser concluído.

HojeNews - E como serão aplicados 
os US$ 40 milhões do Fonplata?

Paranhos - Não vou decidir sozinho, 
será uma ação em conjunto, com um co-
legiado de moradores. É um empréstimo e 
só farei se tiver o aval e a consciência de 
todos. Já pedi ao Edson Vasconcelos e ao 
Cletírio Feistler para levar o debate à Acic, 
ao Conselho de Desenvolvimento, à Câma-
ra de Vereadores e a líderes comunitários 
- não só o presidente de bairro, mas o pa-
dre, o comerciante... enfim, vamos ouvir a 
necessidade, explicar que não há dinheiro. 
Querem que façamos as obras? Vamos ex-
plicar sobre as condições - juro, tempo para 
pagar... - e, se houver aprovação, faremos. 
Se houver cortes, cortaremos. E se houver 
veto, não faremos.

HojeNews - Para o desenvolvimento 
econômico, o que tem projetado?

Paranhos - Faremos de 18 a 22 de no-
vembro o maior mutirão de liberação de re-
cursos da história de Cascavel, com todas 
as instituições financeiras, com juros subsi-
diados. Vamos lançar o Banco da Mulher, 
com liberação de até R$ 10 mil para empre-
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refeito Leonaldo 
Paranhos fala 
sobre empréstimos 
em andamento, 
investimentos no 
desenvolvimento 
econômico e seu 
futuro na política. 
Confira a entrevista. 

P

A reeleição 
não é uma cama 
para descansar. É 
um desafio para 
fazer mais o que 

já se fez 

‘‘ ‘‘

endedoras. Liberação de crédito para todos 
os empreendedores - R$ 100 milhões, ao 
todo. Faremos o perdão de dívidas de mais 
de 10 mil pessoas que devem à prefeitu-
ra - pequenos devedores que têm lá um 
saldo de R$ 200, R$ 300... uma pequena 
empresa, que não foi dada baixa e acu-
mulou R$ 4 mil e não consegue resolver 
e a prefeitura tem um prejuízo enorme 
para ficar cobrando, então vamos dar o 
perdão com uma contrapartida: com aula 
no Sebrae sobre educação financeira, 
empreendedorismo - como aplicar o di-
nheiro - e assim consegue a isenção. 

HojeNews - E os grandes devedores?
Paranhos - Os grandes devedores são 

os insensíveis, aproveitadores, que criam 
problemas para a cidade. Não pagam, 
entram na Justiça e ganham. Fizemos o 
Refic [Refinanciamento Fiscal], consegui-
mos avanços. E agora faremos com a Jus-
tiça acordos na presença do juiz. Pretendo 
mandar ainda neste fim de ano, no mais 
tardar na volta do recesso, uma lei per-
manente para obter o recebimento desses 
grandes devedores. 

HojeNews - Houve um avanço social 
grande no governo...

Paranhos - Tenho essa característica, 
gosto de gente! Claro que sei que uma ci-
dade deve ser para todos. Então distribui as 
ações para contemplar todos. Em relação a 
repasses, foram os três piores anos e con-
seguimos avançar com o Cartão Promover, 
o Cartão Vida Nova, o Beberço, políticas 
para melhorar a vida de quem mais precisa.

HojeNews - O PAI [Programa de Aten-
dimento Imediato] fecha esse ciclo?

Paranhos - O PAI fecha isso... Se não 
tivéssemos tanta falta de investimento na 
atenção básica, teríamos implantado o PAI 
antes. O promotor de Justiça [Ângelo Ma-
zzuchi] não concedeu antes pois tínhamos 
que avançar. Pegamos a cidade com 50% 
de cobertura e hoje estamos com 80,28%. 
Tínhamos 23 equipes completas e quatro 
incompletas e hoje estamos com 50. Com 
isso, o promotor disse: “Vamos seguir com 
o PAI, mas não pode usar dinheiro da aten-
ção básica”. Respondi: “Nosso compromis-
so é 12%, estamos investindo 32%”. 

HojeNews - E em relação à educa-
ção básica?

Paranhos - Havia 53 escolas com 
apontamentos do Ministério Público, dos 
quais 23 com pedido de fechamento... Era 
escola chovendo dentro, com risco na rede 
elétrica, fossas nos quintais. Fizemos um 
pente-fino, reformamos 35 escolas. Tínha-
mos 14 obras paradas, cinco eram da edu-
cação. Avançamos muito e transformamos 
as escolas em ambientes agradáveis. Nos-
so cardápio é referência nacional. Temos 
seis cardápios e chegaremos a oito, diver-
sificado, com alimentos diferenciados. São 
70 mil refeições por dia. Investimos muito 
em educação. 

HojeNews - Qual a meta para os servidores?
Paranhos - Pretendemos investir muito 

no servidor, com qualificação e atendendo 
as reivindicações – dentro das nossas possi-
bilidades. Aumentamos muito a demanda de 
serviços, com isso precisamos aumentar as 
equipes. Por exemplo, atendíamos 380 mil 
pessoas na saúde, hoje são 780 mil. Claro que 
colocamos mais 25 equipes de PSF [Progra-
ma Saúde da Família], mas precisamos mais. 
Na educação, tínhamos 25,6 mil estudantes, 
hoje são 31,8 mil. Teve aumento significativo. 
Nosso foco é viabilizar para ter investimento 
no servidor público.

HojeNews - O que podemos comemo-
rar nesses 68 anos de Cascavel?

Paranhos - Além das obras, comemoro a 
maturidade que Cascavel vive: chegamos a uma 
maturidade do poder público, da sociedade e das 
entidades. Nosso governo deu um passo impor-
tante: não dividindo, mas somando. 

Nosso governo 
deu um passo 

importante: não 
dividindo, mas 

somando

‘‘ ‘‘
 Vamos explicar 

sobre as condições 
- juro, tempo para 

pagar... - e, se 
houver aprovação, 
faremos. Se houver 
cortes, cortaremos. 
E se houver veto, 

não faremos.

HojeNews - Faria algo diferente?
Paranhos - Sempre temos acertos e 

erros. As coisas aconteceram e foi, para 
mim, uma experiência. Não tenho arrepen-
dimento, tenho angústia da demora de ver 
algumas coisas acontecerem... planejar 
para 30 dias e acontecer em 90... a experi-
ência do quarto ano de governo nos deixa 
lapidados.

HojeNews - E seu futuro na política?
Paranhos - É uma decisão difícil de 

tomar. A reeleição tem condenado mui-
tos políticos e tenho consciência disso. 
Só serei candidato à reeleição se hou-
ver um grupo de pessoas que tenham 
o mesmo entusiasmo que tivemos no 
primeiro mandato e estamos tendo. A 
reeleição não é uma cama para des-
cansar. É um desafio para fazer mais 
o que já se fez. Então é uma decisão 
difícil, que só tomarei em março. 

‘‘

‘‘

Tenho essa característica, gosto de gente!‘‘
‘‘
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HojeNews - Obras que estavam pa-
radas foram retomadas, algumas con-
cluídas e outras em andamento, como o 
Terminal de Passageiros do Aeroporto, 
com 50% dos serviços executados. O 
que fica para o ano que vem?

Leonaldo Paranhos - Temos a revita-
lização de avenidas pelo Avançar Cidades, 
R$ 30 milhões de investimentos; Plano 
Municipal de Mobilidade; ciclo das estra-
das rurais - são 200 quilômetros, estamos 
chegando a 107 quilômetros de cascalho 
readequação e asfalto; Ecopontos - siste-
ma ambiental, mais cinco unidades; três 
escolas para entregar: da Transparência, a 
Gladis Tibola e o antigo Caom, que não co-
meçou. Tenho um compromisso com a ilu-
minação pública: disse em campanha que 
instalaria LED e vamos cumprir. Há 18% do 
plano de governo a ser concluído.

HojeNews - E como serão aplicados 
os US$ 40 milhões do Fonplata?

Paranhos - Não vou decidir sozinho, 
será uma ação em conjunto, com um co-
legiado de moradores. É um empréstimo e 
só farei se tiver o aval e a consciência de 
todos. Já pedi ao Edson Vasconcelos e ao 
Cletírio Feistler para levar o debate à Acic, 
ao Conselho de Desenvolvimento, à Câma-
ra de Vereadores e a líderes comunitários 
- não só o presidente de bairro, mas o pa-
dre, o comerciante... enfim, vamos ouvir a 
necessidade, explicar que não há dinheiro. 
Querem que façamos as obras? Vamos ex-
plicar sobre as condições - juro, tempo para 
pagar... - e, se houver aprovação, faremos. 
Se houver cortes, cortaremos. E se houver 
veto, não faremos.

HojeNews - Para o desenvolvimento 
econômico, o que tem projetado?

Paranhos - Faremos de 18 a 22 de no-
vembro o maior mutirão de liberação de re-
cursos da história de Cascavel, com todas 
as instituições financeiras, com juros subsi-
diados. Vamos lançar o Banco da Mulher, 
com liberação de até R$ 10 mil para empre-
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seguimos avançar com o Cartão Promover, 
o Cartão Vida Nova, o Beberço, políticas 
para melhorar a vida de quem mais precisa.
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atenção básica, teríamos implantado o PAI 
antes. O promotor de Justiça [Ângelo Ma-
zzuchi] não concedeu antes pois tínhamos 
que avançar. Pegamos a cidade com 50% 
de cobertura e hoje estamos com 80,28%. 
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isso, o promotor disse: “Vamos seguir com 
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ção básica”. Respondi: “Nosso compromis-
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 
Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o 
regulamento e as características essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da 
modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo 
SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC 
Promotora 0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. 
Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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Gildázio Moreira Martins
ª 16 de fevereiro de 1935
V 11 de novembro de 2019 
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Um homem com o propósito de servir a Deus 

Em 2011, já com 76 anos, Gildázio Moreira Martins sofreu 
um derrame, que o deixou acamado. Na última segunda-feira 
(11), ele sofreu mais um derrame, mas dessa vez não resistiu 
e faleceu em casa.

Gildázio tinha 84 anos. Ele deixa a esposa, Deográcia 
Lemes Martins, os filhos Gilberto Antonio, José Alberto, Irene 
das Graças de Oliveira, Silmar e Marli, 15 netos e 15 bisnetos. 

Mineiro nascido em Carlos Cha-
gas, Gildázio Moreira Martins veio 
para o Paraná com 35 anos de idade, 
já casado, pai de quatros filhos e à 
espera da caçula. A família mudou de 
estado em busca de melhores oportu-
nidades de trabalho.

“Na época, um dos meus tios, o 
Getúlio, morava em Jotaesse e falou 

para o meu pai que aqui, no Paraná, 
havia mais empregos. Então a família 
toda se mudou”, conta Marli Moreira, 
filha de Gildázio. Eram os anos 70 
quando a família se mudou para 
Jotaesse, onde trabalhava na lavoura. 

Mesmo longe da sua terra natal, Gildá-
zio nunca deixou de frequentar sua igreja, 
a Congregação Cristã do Brasil, onde sem-
pre trabalhava como voluntário.

E foi então que, em 1989, Gildázio 
e sua prole se mudaram para Cascavel, 
uma cidade em franca expansão. A famí-
lia encontrou um lar no Bairro Morumbi, 
onde vive até hoje. 

Em Cascavel, Gildázio começou a 
trabalhar como pedreiro. “Pela expe-
riência como pedreiro e por saber 
lidar com construções, ele sempre 
ajudava a construir novas igrejas pela 
cidade, porque ele gostava muito de 
estar envolvido com a igreja e ajudar 
as pessoas”, lembra Marli.

Pioneiro
A família de Gildázio 

Moreira Martins foi uma das 
pioneiras no Bairro Morumbi, 
que, na década de 90, foi um 
dos bairros que ajudaram no 
grande crescimento da zona 

norte da cidade. “Quando nós 
viemos morar em Cascavel 

havia só duas casas no bairro. 
Logo meu pai fez amizade com 

todo o mundo e até com as 
pessoas de bairros vizinhos”, 

conta Marli Moreira. 

GILDÁZIO 
e a esposa, 
Deográcia, com 
a filha Marli
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14 DE NOVEMBRO

anos de Cascavel
PARABÉNS!

Um marco na vida de cada cidadão
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá
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Parabéns à população que com amor
e trabalho ajuda a construir essa linda
história da nossa belíssima Cascavel!

“

“

PARABÉNS

anos

Megarromaria parte para
Aparecida do Norte

Quase 500 romeiros saíram de Cas-
cavel na manhã de ontem (13) rumo a 
Aparecida do Norte (SP), cidade onde foi 
encontrada a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida por três pescadores, no Rio 
Paraíba. “O objetivo das pessoas é ren-
der a graça, louvar a Nossa Senhora e 
agradecer”, explica Paulo Meira, um dos 
coordenadores de equipe. 

Essa é a 22ª edição da Romaria, 
organizada todos os anos pela comu-
nidade Nossa Senhora do Rosário, no 
Bairro Santos Dumont. A megarroma-
ria partiu em nove ônibus.

Darlene Ferreira embarcou pela pri-
meira vez a Aparecida e conta que seu 
objetivo já está definido: “Eu vou para 
agradecer as coisas que eu consegui 
durante todo o ano e também pelas 
coisas que eu consegui superar”. 

A mãe, o marido, a afilhada e a 
madrinha de Darlene também embar-
caram na viagem. 

De acordo com Paulo, pessoas 
de Cascavel, cidades vizinhas e até 
do Mato Grosso do Sul fazem par te 
dessa edição. 

Iracema dos Santos mora em Cas-
cavel e está participando da romaria 
pela segunda vez. “A gente sente paz 

Programação
Os romeiros partiram ontem de 

Cascavel e retornam apenas no fim da 
tarde de domingo (17). Durante esses 

quatro dias, eles acompanharão a 
Santa Missa, a procissão ao Morro do 
Cruzeiro, a visita ao Santuário Frei Gal-
vão, a caminhada do rosário e visitas 
à Canção Nova, ao Santuário do Pai 

das Misericórdias e ao Santuário São 
Miguel Arcanjo Bandeirantes.

quando chega lá... é acolhido pela 
cidade, porque todo o mundo vai até lá 
com o mesmo objetivo, de agradecer”. 
Iracema foi acompanhada do filho. 

Nove ônibus levaram os 
romeiros de Cascavel
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n Reportagem: Milena Lemes

Parabéns 
Cascavel 
pelos 68 anos 
de progresso

Na forma simples de trabalho quero fortalecer o 
compromisso com cada cidadão Cascavelense que 

sempre esteve ao nosso lado e ao lado desta grande 
pioneira do oeste Paranaense. 

SÃO OS VOTOS DO VEREADOR VALDECIR ALCÂNTARA!

O que fazer no
feriadão em Cascavel

Quem não pôde viajar pode curtir 
o feriadão em Cascavel. A gente dá 

algumas dicas. 
Até domingo tem Expovel, com 

entrada franca no Parque de Exposi-
ções Celso Garcia Cid. A 40ª Expovel 
tem exposições de máquinas agríco-

las, animais e carros, além de diversos 
estandes com vestuário e artesanato, 
opções de alimentação e parque de 
diversão. Outra atração é o rodeio, 

que ocorre em todas as noites às 20h.
Nesta quinta-feira a Feira do Produ-
tor atende das 15h às 21h, na Praça 

Wilson Joffre. E sábado, de manhã, do 
lado da prefeitura. 

Hoje, às 20h, tem Concerto de Ani-
versário de 68 anos do Município na 
Catedral Nossa Senhora Aparecida. A 

entrada é gratuita. 
Para a criançada, uma ótima pedida é 
o Zoológico Municipal, aberto todos 

os dias das 8h às 17h30. 
O Ecopark Morumbi, o Parque 

Tarqüínio e o Lago Municipal ficam 
abertos das 6h às 22h e o Parque 

Vitória das 6 às 20h30.
No domingo de manhã tem Feira do 
Teatro com programação especial do 
Programa Cultura em Ação, DJ Mar-

celo, 5º Festival de Ópera do Paraná e 
as tradicionais barracas de comida e 
produtos artesanais. O Museu Histó-
rico fica aberto para visitação. A feira 

começa às 8h e vai até as 13h.
À tarde, a alegria vai para o Domingão 

no Calçadão, na Avenida Brasil. 
E, às 19h de domingo, a Orquestra 

Filarmônica Unicesumar apresenta o 
Concerto Temas de Filmes no Teatro 
Municipal Sefrin Filho. A entrada é 

gratuita. Os ingressos serão distribuídos 
uma hora antes na bilheteria do Teatro, 

na Rua Rio de Janeiro, 905 - Centro.  

Os cascavelenses estão se prepa-
rando para os feriados desta semana, 
já que hoje (14) é aniversário do 
Município e amanhã (15) é Procla-
mação da República. Por conta disso, 
alguns serviços ficarão suspensos 
na cidade e voltam a funcionar ape-
nas na segunda-feira (18), ou funcio-
narão em horário diferenciado. 

As UBS (Unidades Básicas de 
Saúde) e as USF (Unidades de Saúde 
da Família) ficam fechadas até segun-
da-feira. Já as UPAS (Unidades de 
Pronto-Atendimento) estarão aten-
dendo normalmente. 

As Farmácias Básicas I e III abrem 
das 13h às 19h e já a Farmácia Básica 
II das 7h às 13h. Os horários se esten-
dem também ao sábado e ao domingo, 
quando as farmácias também funcio-
nam em regime de plantão. 

Nas escolas e nos Cmeis (Centros 

Confira o que abre no 
feriado prolongado

Municipais de Educação Infantil) não 
haverá aula. O setor administrativo 
da Secretaria Municipal de Educação 
também terá as atividades suspen-
sas no feriadão. As aulas retornam 
na segunda-feira. 

TRANSPORTE
Quem precisar usar o transporte 

coletivo precisa ficar atento: tanto 
nesta quinta quanto na sexta-feira 
os horários serão de acordo com a 
tabela de feriado de cada linha. 

COMÉRCIO 
Os mercados funcionarão normal-

mente todos os dias. A maioria das 
lojas do comércio também deve aten-
der em horário normal.

Postos de combustíveis, hospitais, 
farmácias e praças de alimentação de 
shoppings também podem funcionar.  

Programação de 
aniversário

Nesta quinta-feira, ocorre o tradicio-
nal almoço aos pioneiros, com início 
às 11h no Tuiuti. O bolo de 68 anos 
será cortado às 17h no Parque de 
Exposições Celso Garcia Cid, como 
uma das atrações da 40ª Expovel. 
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São muitos anos de história, 
várias conquistas, inúmeras 
realizações e novas páginas 

sendo preenchidas com orgulho 
e dedicação à educação. 

A Unipar  cresce junto com  
Cascavel e hoje faz parte da 

cultura desta cidade.

www.unipar.br

Parabéns Cascavel pelos seus 68 anos
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Novo terminal de passageiros 
projeta voos ainda mais altos 

 Os 68 anos de Cascavel, comemora-
dos nesta quinta-feira, 14 de novembro, 
são marcados pela realização de obras do 
maior programa de infraestrutura e mobi-
lidade da história de Cascavel reunidas no 
“Cascavel Avança” e no maior programa de 
fomento e emprego da história da cidade, 
o “Cascavel Avança: Fomento & Emprego”. 

Parte significativa dos recursos já está 
confirmada pelo Avançar Cidades - Mo-
bilidade Urbana, do Ministério do Desen-
volvimento Regional. É um financiamento 
de quase R$ 40 milhões que possibilitará a 
reestruturação de seis vias estratégicas em 
vários bairros, além de dotar a cidade com 
abrigos em pontos de ônibus adequados e 
acessíveis, ampliando a segurança no trân-
sito em áreas escolares.

Além dessas obras, o maior presente 
desse trabalho é a contratação do PMMU 
(Plano Municipal de Mobilidade Urbana), 
cujo edital de licitação foi publicado no fim 
de setembro e que projeta o futuro da cida-
de para as próximas duas décadas.

“Somos a única cidade do País a ser 
incluída no Avançar Cidades, um progra-

ma que estamos buscando desde 2017 
e que nos possibilita dar um salto signi-
ficativo em mobilidade, com a contrata-
ção do Plano Municipal de Mobilidade, o 
mais inteligente investimento que pode-
remos fazer com esse recurso, pois é um 
investimento estratégico, que vai nortear 
a cidade para os próximos 20 anos. Tra-
balhamos com uma estimativa de chegar 
a 2030 com cerca de 500 mil habitantes, 
então não podemos mais improvisar. 
Não é admissível, uma cidade do porte 
de Cascavel, chegar aos 68 anos sem um 
plano tão fundamental como este”, des-
tacou o prefeito Leonaldo Paranhos.

A contratação do PMMU traz benefí-
cios de longo prazo, englobando o con-
junto da região metropolitana, conflitos 
urbanos, travessias das rodovias, elimi-
nando gargalos, com diagnóstico, prog-
nóstico e plano de ação. “Toda ação, toda 
intervenção que o Poder Público venha a 
fazer precisa ser milimetricamente proje-
tada porque esse planejamento técnico 
será transformado em lei, fazendo par-
te do Plano Diretor do nosso município, 

definindo todas as intervenções futuras, 
dentre elas a tão esperada reurbanização 
da Avenida Carlos Gomes, que não tem 
espaço para erros pela sua importância 
e pela expectativa que toda população 
tem em torno dela”, enfatizou o prefeito.  

Cascavel chega aos 68 anos com os maiores investimentos da história

Avançar Cidades
Os R$ 40 milhões do Avançar Cidades contemplam a implantação de faixas elevadas, 

sinalização adequada e calçadas com o projeto “Rua Segura” em frente a 28 escolas muni-
cipais; implantação de 874 novos abrigos de ônibus, com vidros nas laterais e lixeiras, prio-

rizando a acessibilidade com calçadas no entorno imediato até a esquina mais próxima.
Na área de pavimentação, o Avançar Cidades contempla a reestruturação das Ruas Xavan-

tes e Leonardo da Vinci e a reurbanização das avenidas: Gralha Azul, Itália, Papagaios e 
Interlagos, vias que atendem a um requisito do programa: transporte público.

A reurbanização das avenidas contemplam pavimentação, calçadas, arborização e ilumina-
ção em LED, entre outras melhorias. 

R$ 37 milhões 
do Estado
Estão em fase de contratação com o 
governo do Estado R$ 37 milhões. Desse 
montante, já estão autorizados pelo 
Legislativo R$ 22 milhões para operação 
de crédito e outros R$ 15 milhões a fundo 
perdido, da Sedu (Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano).
Serão investidos R$ 30 milhões em 
pavimentação , sendo R$ 10 milhões em 
bairros centrais; R$ 12 milhões em bairros 
periféricos e R$ 8 milhões serão destinados 
à região central. Os demais R$ 7 milhões 
serão aplicados em infraestrutura urbana, 
englobando mobiliário/equipamentos para 
concluir as obras do aeroporto; reforma do 
ginásio de Juvinópolis e a revitalização da 
Praça Wilson Joffre.

Decisão conjunta
Outra frente de trabalho do prefeito Leonaldo 
Paranhos é a conquista do financiamento de 
US$ 40 milhões que o Município pleiteia no 

Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvol-
vimento da Bacia do Prata), que já tem autori-
zação da Cofiex (Comissão de Financiamentos 

Externos) do Ministério da Economia e que 
ainda passará por aprovação na Câmara de Ve-
readores e, em âmbito nacional, na Secretaria 

do Tesouro Nacional e no Senado.
Caso se confirme a operação de crédito, se-
rão US$ 32 milhões com uma contrapartida 
de US$ 8 milhões do Município, e um crono-
grama de execução de obra de cinco anos. 

O rol de investimentos está em fase prelimi-
nar de definição, que, segundo o prefeito, 
terá o aval da comunidade antes da con-

firmação com o órgão financiador. “Vamos 
montar uma comissão, com o IPC, a Seplag e 
membros da sociedade civil organizada, pre-
sidentes de associações de moradores, para 
definir as prioridades”, informou Paranhos.
A reestruturação da Rua Carlos Gomes, por 

exemplo, é uma das prioridades desse finan-
ciamento. Estuda-se também a ampliação do 
viaduto sobre a BR-277 (viaduto da Carelli) e 

outras obras de mobilidade, como a continua-
ção da Avenida Brasil, da Praça da Bíblia até a 
FAG e da área da Rodoviária Velha, no Centro, 
e a implantação de 30km de ciclofaixas e dos 
binários Manaus/Belém e Juscelino Kubits-
chek/Flamboyant, além de investimentos 
como parques ambientais no Santa Felici-
dade, incluindo o Centro de Convivência 

Intergeracional, e Parques Interlagos/Flores-
ta, bem como a construção de uma usina de 
compostagem e o Território Verde na área do 

Lago Municipal, entre outras ações.

SERÃO implantados 874 novos abrigos de ônibus, 
com vidros nas laterais e lixeiras

Cascavel comemora um recorde antes im-
possível de se imaginar. Em setembro, a movi-
mentação no Aeroporto Municipal Adalberto 
Mendes da Silva ultrapassou a marca dos 25,4 
mil embarques e desembarques processados 
pelas companhias que operam em Cascavel. 
Os sete voos diários operados pela Azul Li-
nhas Aéreas e pela Gol são uma resposta aos 
investimentos e ao esforço que o Governo Pa-
ranhos tem realizado para colocar Cascavel na 
“rota do mundo”. 

“A companhias aéreas acreditaram no po-
tencial de nossa cidade mesmo antes de con-
cluirmos todos os investimentos que estamos 
fazendo no Aeroporto, ampliando as opções de 

voos e a qualidade das aeronaves. Estou muito 
feliz com esses números, pois eles revelam que 
é possível se fazer história com trabalho”.

O aeroporto de Cascavel está recebendo 
cerca de R$ 28 milhões em investimentos, en-
tre a construção do novo terminal de passa-
geiros, que tem previsão de entrega até março 
de 2020; a construção do pátio de aeronaves; 
adequação da TWY e vias de serviços internos; 
estacionamento e a duplicação da Avenida 
Ítelo Webber, entre outras melhorias como a 
inclusão dos fingers, equipamentos que ligam 
o terminal de embarque do voo ao avião para 
facilitar a entrada e saída dos passageiros com 
muito mais comodidade e segurança.   
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Parabéns Cascavel !
 

Todo o nosso orgulho e gratidão é expresso em cada 
grão colhido nesse solo tão sagrado .

A você, todo o nosso carinho.
 Feliz 68 anos!
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 O prefeito Leonaldo Paranhos e o 
secretário de Saúde, Thiago Stefanello, 
sancionaram no fim da tarde de ontem 
(13) a Lei Municipal 7.061, de 6 de 
novembro de 2019, que estabelece a polí-
tica municipal de atendimento de pessoas 
em risco iminente de morte e institui o 
PAI (Programa de Atendimento Imediato). 

O PAI foi elaborado para permitir ao 
Município a compra de leitos de UTI 
(Unidades de Terapia Intensiva) para 
pacientes com risco de morte após 
serem esgotadas todas as possibili-
dades da regulação e do Estado. 

“Não podemos deixar uma pessoa 
morrer por falta de um leito de UTI. 
Por isso, a partir da sanção da lei, 
o PAI já estará funcionando. Espera-
mos o credenciamento dos hospitais 
e esperamos que eles participem do 
programa. Vamos pagar 50% a mais 

PAI é sancionado; seleção
começa na segunda-feira

Credenciamento
A sanção desta lei vai permitir ao Município, a partir de segunda-feira (18), o lançamento de 
edital de credenciamento de hospitais da rede privada de Cascavel, municípios vizinhos e do 

Estado que queiram disponibilizar leitos para o programa. 
O objetivo do PAI é garantir leitos de UTI a pacientes com risco iminente de morte; ampliar 
a humanização do atendimento aos pacientes internados nas UPAs (Unidades de Pronto-A-
tendimento) e dar suporte aos familiares; ofertar tratamento especial aos pacientes cujas 
doenças não respondem mais ao tratamento curativo, buscando controlar a dor e outros 

sintomas.  O Município deverá acionar o governo do Estado para ressarcimento dos valores.

do que o SUS paga e esperamos que 
os hospitais façam o credenciamento. 
Não queremos que um paciente morra 
por falta de atendimento médico em 
uma UTI”, disse o prefeito Paranhos.

De acordo com o prefeito, foram três 
anos de muito trabalho para concretizar 
o PAI: “Hoje é um dia muito especial. 
Sofri muito nesse tempo porque queria 
ter implementado essa política pública 
há mais tempo. Mas, muitas vezes, é 

preciso provar e defender uma ideia. 
Os investimentos que fizemos na saúde 
chegam a cerca de R$ 900 milhões, 
em três anos... Tudo o que investimos 
fez com que o Conselho Municipal da 
Saúde, a Promotoria da Saúde e a 
Câmara de Vereadores pudessem olhar 
para o nosso governo com confiança e 
chegar ao ponto de nos autorizar a fazer 
um investimento que não é da nossa 
responsabilidade”, disse o prefeito.
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As grandes conquistas da Vida não são conquistadas em um dia,  e sim em 
anos. Há 27 anos chegamos e fizemos parte deste crescimento, trabalhando com 

responsabilidade e bom atendimento. Isso mostra  que nos valeu a pena fazer parte 
da   trajetória que esta linda cidade percorreu .Foram muitos percalços e desafios a 

serem enfrentados, mas em todos Cascavel mostrou-se  valente e promissora! 

PARABÉNS 
CASCAVEL PELOS  

 R. São Paulo, 1034 - Centro, Cascavel - PR 
 (45) 3223-0027

68 ANOS DE 
SUCESSO!

Cesta básica fica 1,17% mais
barata em outubro em Cascavel

O valor da cesta básica adquirida 
em Cascavel ficou 1,17% menor em 
outubro, passando de R$ 359,25 para 
R$ 355,04, registrados em setembro. 
Os dados são do projeto de extensão 
“Determinação Mensal do custo de 
Cesta Básica de alimentação em Cas-
cavel-PR” da Unioeste.

Dos 13 produtos pesquisados em 
Cascavel, três tiveram aumento acen-
tuado em comparação aos demais 
produtos: arroz (15,55%), tomate 
(6,96%) e batata (6,69%).  

Por outro lado, outros itens puxa-
ram para baixo o valor da cesta: 
banana (27,71%), leite (7,28%), 
farinha de trigo (7,02%) e pão fran-
cês (6,67%). 

A queda elevada da banana é 
resultado do aumento da tempe-
ratura, que acelera o processo de 
maturação do fruto, elevando seu 

estoque e a ofer ta no mercado. 
Em relação ao leite, a diminui-

ção resulta da tendência sazonal de 
queda a par tir de setembro, devido 
ao aumento na produção. A dimi-
nuição dos preços da farinha e do 
pão ocorreu pela queda no preço do 
trigo, que atingiu o menor valor do 
ano no Paraná.

Segundo o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos), em termos nacio-
nais, houve aumento nos preços da 
carne, óleo de soja e farinha de trigo 

na região Centro-Sul, contrariando os 
resultados de Cascavel, dada queda 
de preço tanto no óleo de soja (1,10%) 
quanto na farinha de trigo (7,02%). Dos 
três produtos em destaque, somente a 
carne acompanhou a tendência nacio-
nal de aumento, variando em 3,23%.

Poder de compra
A queda no valor da Cesta Básica 
Individual de Alimentos em Cascavel 
fez com que a quantidade de gastos 
com alimentos no salário mínimo 
bruto passasse de 36% para 35,58%. 

Salário mínimo
A queda de 1,17% no valor da Cesta Básica Individual provocou queda na Cesta 
Básica Familiar com alimentação, baixando de R$ 1.077,74 em setembro para 

1.065,13 em outubro de 2019. Assim, o salário mínimo necessário para a compra 
de alimentos e outros itens básicos para uma família de dois adultos e duas 

crianças em Cascavel ideal seria de R$ 2.982,71 em outubro de 2019, três vezes 
o valor praticado hoje.
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O dia favorece a aqueles que têm atividades 
comissionadas e em vendas de um modo geral. 
Mas todos devem evitar as palavras duras ou 
as críticas exageradas aos demais, o que gera 
ressentimentos e mágoas. A pessoa amada está 
acomodada e devagar.

Você está vivendo um dia de sufoco e preocupa-
ções exageradas. Mas em breve as coisas vão se 
amenizar e você vai tomar conta e dominar a situa-
ção. Adversários e concorrentes estão agindo e 
podem lhe perturbar ainda, nas questões afetivas. 
Mas não vão conseguir.

Não confie muito nos que falam demais e pro-
metem muito. Mas arrisque a sorte seguindo a 
intuição, sem medo de errar. O dinheiro extra que 
receber deve ser poupado. Você pode precisar 
dele a qualquer momento. No amor, fase não é 
atrativa. Falta atenção do outro.

Notícias, visita ou telefonema importante. Você 
vai ficar sabendo de alguma coisa que possa 
lhe trazer beneficio e vantagem. Pode ser um 
negócio, o recebimento de um dinheiro extra, 
por exemplo. No setor amoroso, leve em conta 
a atração da pessoa amada.

Boa posição da Lua e Marte, lhe conferindo lide-
rança e muita sorte. Arrisque hoje em loteria, 
jogos e concurso, bem como em competição 
esportiva. Pode viajar. Prestigio com patrões e 
superiores, autoridades e outros. No amor, ciú-
mes e inveja também. Fique de olho.

Os caminhos estão abertos. Alguma coisa rela-
cionada a viagem e a mudança ou conclusão de 
negócio importante, será resolvida a seu favor. 
Os planos podem dar certo. O setor amoroso 
revela boa conversa e acordos em comum. Um 
amor muito amigo.

Conte com amigos de Sagitário e de Gêmeos, 
sempre prontos para lhe ajudar e a colaborar 
com seus planos. Passeios e diversões na com-
panhia de pessoas joviais e interessantes. Mas 
é bom que evite conversa pesada e bate boca 
com alguém da intimidade.

O dia é de muitas teimas, polêmicas e disputas, 
algumas meio violentas e agressivas, que vão dei-
xar marcas em você e no lado contrário. Mas se 
você puder converter isto em diálogo, com certeza 
vai evitar brigas e desgostos maiores. Cultive sua 
fé em Deus. Sorte no amor.

Os cuidados com a saúde devem ser encarados 
com prioridade. Siga sem discutir, o tratamento e 
os procedimentos indicados pelo médico. Mas se 
ainda não foi ao médico, vá agora e se resolva. 
No amor, você pode ter domínio da situação e 
ser feliz, se lutar para isso.

Lua e Marte simbolizam a força dos inimigos 
e dos falsos. Muito cuidado com os estrategis-
tas, que falam uma coisa para agirem de outra 
maneira. Não creia naqueles que prometem 
muito, sem a intenção de cumprir a palavra. 
Mas confie na pessoa amada.

Os mais velhos precisam ser ouvidos com aten-
ção. Eles podem lhe passar conselhos e expe-
riências muito úteis. Mudança ou negócio com 
imóvel podem ser muito complicados. No setor 
amoroso, pode haver conflitos, devido ao ciúme 
e às desconfianças.

Conte com amigos de Touro e de Virgem, que 
podem lhe dar uma mão firme, neste momento de 
soluções para os problemas antigos, principal-
mente os problemas financeiros. Indica viagem 
e chance de mudança. Recordações do passado 
fortalecem o amor.
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OSE
DONADECASA

RETIRANTE
IORUGIR
EAMALUCO

INFRAEAP
TARPORO
EMARANHAR
MACACAST

VEDATURCO
DOBROEA
IAETINA

ZOOCCIEL
LEECALA

REEMBOLSAR

Parte da
planta

ligada à
raiz

Local 
como o 

Santos Du-
mont (RJ)

Mulher
que

adminis-
tra o lar

Louco;
doido

Prefixo de
"infraver-
melho"

Antiga 
embarca-
ção à vela

Mascote
da Ponte

Preta
(fut.)

(?) e Teco,
esquilos

da Disney

Brado
em

arenas

Antiga
vasilha

para lavar
roupas

Metal de
panelas

(símbolo)

Letra que
o Ceboli-
nha troca
pelo "L"

Rita (?), 
cantora de

"Erva 
Venenosa"

Devolver
(a outro)
a quantia

gasta

Um, em inglês
Região maior

produtora de petróleo
no mundo

Morrer
(fig.) 

Creme 
de fubá

Aquilo
que se faz 

(?) Caval-
canti, pintor

Ferramenta do
carpinteiro

Hiato de
"real"

Migrante
que deixa
o sertão

por causa
da seca

Basta
(interj.)

Embaraçar
(o cabelo)

Urrar;
bramir 
Na (?): 
à força

"Ordem",
em OAB
Célebre;
famoso

Vitamina do
amendoim

Acordo;
tratado

Antônio Pi-
tanga, ator
Ouro, em
espanhol

Termina

Radio-
patrulha
(abrev.)

Consoantes
de "seta"
Monarca;
soberano

Natural da
Turquia

(?)-nasci-
do: bebê

Fecha;
tampa

Zoológico
(red.)

Quantida-
de duas
vezes
maior

201, em
romanos
Vogais

de "tese"
Emudece;
silencia

Complexo
vitamínico

Criar asas 

Albert
Einstein,

físico

3/one — oro. 4/veda. 5/infra. 9/emaranhar.
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em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Foram 68 anos de impasses derrubados, de metas 
concretizadas e muitas vitórias alcançadas! Orgulho de ser 
Cascavelense e de fazer parte desta história como vereador. 

SÃO OS VOTOS DO VEREADOR JAIME VASATTA

Você é merecedora de todas 
as conquistas obtidas.  

PARABÉNS 
CASCAVEL!

 E que os próximos dias 
sejam melhores ainda! 

O número de mortes violentas 
diminuiu 27,9% em 2019 se com-
parado ao mesmo período de 2018. 
De acordo com o acompanhamento 

Mortes violentas caem
quase 28% em Cascavel

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04  
27 
02 
03 
33

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

feito pelo Jornal HojeNews, de 1º 
de janeiro a 14 de novembro de 
2018 foram registrados 43 homi-
cídios em Cascavel - latrocínios e 
feminicídios estão incluídos nesse 
total. Já em 2019, no mesmo 
período, são 31 mortes: quatro 
feminicídios, 27 homicídios, dois 
latrocínios e três confrontos. 

A última mor te registrada, pri-
meira de novembro, foi de Mar-
garida Correia Ferreira, 48 anos. 
Ela foi mor ta na madrugada da 
última segunda-feira (11) no Dis-
trito de Juvinópolis. 

Margarida foi estrangulada com 
a alça da própria bolsa no caminho 

de casa até o ponto de ônibus. Fami-
liares disseram que ela trabalhava 
em um frigorífico em Cascavel e saía 
para trabalhar por volta das 3h.

O suspeito do crime foi preso 
na noite de segunda-feira. Ele 
tem 19 anos, confessou o crime 
e disse que estava sob efeito de 
álcool. A motivação seria uma 
confusão antiga envolvendo um 
possível relacionamento entre a 
mulher e o pai do rapaz. 

O caso é tratado como homi-
cídio, pois não existe compro-
vação de relacionamento entre 
assassino e vítima, que pudesse 
caracterizar feminicídio.

NO LOCAL foram apreendidos crack e maconha

POLICIA CIVIL

Tráfico de drogas: 
homem é preso e 

garoto apreendido
Um homem de 46 anos foi preso e um 

adolescente de 15 anos apreendido 
suspeitos de tráfico de drogas na tarde 
de ontem (13) na Rua Kyalami, Bairro 

Interlagos, em Cascavel. 
A informação de que no local haveria 

comercialização de drogas chegou à Polí-
cia Civil por meio de denúncia. Quando 
investigadores chegaram à residência, 
flagraram a entrega de pacote suspeito 
a um homem que estava em um veículo 

estacionado na frente de uma casa.  
Quando os policiais deram voz de pri-

são, o dono da casa fugiu pelos fundos. 
O adolescente assumiu a propriedade 
da maconha encontrada na residência.  
No carro estava o homem de 46 anos 

com 11 pedras de crack. 
Ele foi preso acusado de tráfico de drogas. 
Contra o adolescente foi lavrado um bole-
tim de ato infracional pelo mesmo crime.  
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Cascavel a cada ano que passa se torna mais bela e mais 
forte.Terra de gente trabalhadora e criativa,nosso município 

nos enche de orgulho. Ao chegarmos aos 68 anos,
alcançamos uma fase diferente: a da maturidade. Estamos 
avançando tão bem e de forma coesa, que o sucesso não 

é mais sorte,mas sim consequência.  

São os votos do Sindicato Rural de Cascavel
Viva Cascavel!  

A cidade de Cascavel comemora 
aniversário de 68 anos nesta quin-
ta-feira (14) e por si só tem o nome 
destacado no mundo todo, como 
ocorreu em anúncio semana pas-
sada na Times Square, um dos 
pontos econômicos mais famo-
sos do mundo, localizado em 
Nova Iorque (EUA). Entretanto, 
enquanto dava seus “primeiros 
passos”, o município era eviden-
ciado pelo esporte e seus despor-
tistas. E ainda segue assim. Ape-
nas este ano, cinco competidores, 
de quatro modalidades, levaram a 
bandeira cascavelense enquanto 
defendiam a seleção brasileira em 
disputas internacionais.

Na canoagem velocidade, no mês 
de julho, Ana Paula Vergutz e Vagner Jr 
Souta novamente subiram ao pódio em 
uma edição de Jogos Pan-Americanos, 

Só comemoração
desta vez em Lima (PER), e se cre-
denciaram a outra vez disputar as 
Olimpíadas, agora em Tóquio 2020. 
Também este ano, ela venceu o 
Sul-Americano em Ibarra (EQU), 
em abril, enquanto ele disputou a 
Copa do Mundo em Duisburg (ALE), 
em maio, e o Mundial em Szeged 
(HUN), em agosto, além de os dois 
terem sido campeões brasileiros.

Pela ginástica rítmica, Sthefany 
Beatriz Popoaztki, aos 9 anos de 
idade, também levou o nome de Cas-
cavel à capital peruana em 2019. 
Depois de se destacar na Seletiva 
Nacional, no Rio de Janeiro, ela repre-
sentou a cidade e o País no Campeo-
nato Sul-Americano e se sagrou cam-
peã continental, em outubro.

Já neste mês do aniversário de 
Cascavel, a judoca Emilly Kauani 
da Rosa dos Santos, de 14 anos, 

ajudou nas comemorações, ao ven-
cer o Campeonato Pan-Americano 
realizado no último fim de semana 
em Guadalajara (MEX). Foi a quinta 
conquista dela no ano, depois dos 
Jogos Escolares do Paraná, do 
Campeonato Paranaense, da Copa 
Paraná e do Campeonato Brasi-
leiro. Hoje (14) ela embarca para 
Blumenau (SC) para disputar os 
Jogos Escolares da Juventude. Já 
no início de dezembro a disputa 
será em Assunção (PAR), pelos 
Jogos Sul-Americanos Escolares.

Já para as jogadoras Laelen Bri-
zola e Vaneza Wons, as comemora-
ções têm sido diárias este mês, no 
Mundial de Futsal de Surdos que 
está sendo realizado em Winterthur 
(SUI). Hoje (14) elas disputam a 
semifinal com a seleção brasileira 
contra a Alemanha. 
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Peneira do Fla
Equipe sensação no País, o Flamengo deverá ter um craque de Cascavel no 

elenco da próxima década. Pelo menos é isso que o Rubro-Negro carioca espera, 
pois fará uma seletiva na Capital do Oeste paranaense nesta sexta (15), sábado 

(16) e domingo (17), no Estádio Ninho da Cobra. A peneira é para jovens de 9 a 15 
anos de idade. A seletiva, que leva o nome de “Dia de Craque”, terá como inscrição 
a doação de uma lata de leite especial, que será destinada ao Provopar. A expecta-
tiva do Instituto Craque da Bola, que realiza o evento, é que a seletiva reunirá mais 
de 500 jovens de todo o Paraná e também de estados vizinhos. Mais informações 

podem ser obtidas com Milton, pelo WhatsApp (45) 99957-7753.

Competição que leva o nome de um 
dos irmãos precursores do ciclismo 
cascavelense, falecido este em março 
vítima de infarto, o Giro Dário Delai 
será a atração esportiva neste fim de 
semana em Cascavel.

Serão dois dias de disputas, a come-
çar por esta sexta-feira (15), com a prova 
de Estrada, entre Cascavel e Tupãssi. A 
largada será às 14h30 no DER (Departa-
mento de Estrada e Rodagem) e no total 
os competidores terão 90 quilômetros 
de percurso, de ida e volta.

Já no sábado (16) será a vez de 
os ciclistas enfrentarem a prova de 

Giro Dário Delai

Com a presença de nove equipes de quatro 
estados, Cascavel recebe nesta semana o Cam-
peonato Brasileiro de Handebol, da categoria 
adulta. Quatro jogos movimentam hoje (14) 
a terceira rodada da competição, no Ginásio 
Sérgio Mauro Festugatto: Clube Português/
PE x Sport/PE, às 14h, pelo feminino; Sport 
x Londrina, às 16h, pelo masculino; Bola na 
Mão/Julia Nunes/Teresina/PI x Cascavel, às 18h, 
pelo feminino; e Clube Português x Cascavel, às 
20h, pelo masculino. A competição prosseguirá 
com jogos na sexta-feira (15), das 14h às 20h, 
e no sábado (16), das 8h às 12h30.

Circuito, que será realizada no interior 
do Residencial Colinas Golf. A abertura 
da programação terá início às 14h, no 
DER, onde amigos realizarão home-
nagem em memória de Dário Delai. 
Às 14h25 haverá execução do Hino 
Nacional pela banda da 15ª Brigada de 
Cascavel e às 14h30 haverá a largada 
para a prova.

O Giro Dário Delai é promovido pela 
Velho Oeste Eventos e distribuirá R$ 6 
mil em premiação, sendo R$ 4 mil em 
dinheiro para os vencedores das cate-
gorias Elite (masculino e feminino), 
Master A e Master B.

FÁBIO DONEGÁ
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Estabelecida há 40 anos em nossa cidade e sendo referência 
no ramo de embalagens e descartáveis para a região, a 

Embalagens Bacarin tem o privilégio de parabenizar esta 
grande Cidade pelos seus 68 anos. Nos sentimos gratos e 
honrados de fazer parte desta história, onde investimos com 

compromisso e qualidade no que fazemos.

Rua Cassiano Jorge Fernandes,1499 – Pq. São Paulo 
(45) 2101-5124   – Cascavel – PR
     bacarin.embalagens         embalagensbacarin  
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PLACAR DE ONTEM
     SÉRIE A

 Flamengo 4x4 Vasco

       LFP
 Marreco 3x1 Foz Cataratas

            SÉRIE B
 Vila Nova 1x1 Guarani
 Botafogo-SP 0x2 Sport  

SÁBADO (16)
17h Santos x São Paulo
19h Fluminense x Atlético-MG

DOMINGO (17)
16h Grêmio x Flamengo
16h Bahia x Palmeiras
18h Corinthians x Internacional
18h Chapecoense x Ceará
18h Athletico-PR x Botafogo
19h Fortaleza x CSA

SEGUNDA-FEIRA (18)
19h30 Vasco x Goiás
20h Cruzeiro x Avaí

33ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 78 33 24 6 3 72 30 42
2º Palmeiras 67 32 19 10 3 51 24 27
3º Santos 64 32 19 7 6 48 28 20
4º Grêmio 56 32 16 8 8 55 32 23
5º São Paulo 52 32 14 10 8 32 23 9
6º Athletico-PR 50 32 14 8 10 45 31 14
7º Internacional 49 32 14 7 11 37 32 5
8º Corinthians 49 32 12 13 7 36 29 7
9º Bahia 43 32 11 10 11 35 33 2
10º Vasco 43 33 11 10 12 35 41 -6
11º Goiás 42 32 12 6 14 34 50 -16
12º Atlético-MG 40 32 11 7 14 38 43 -5
13º Fortaleza 39 32 11 6 15 39 44 -5
14º Botafogo 36 32 11 3 18 28 40 -12
15º Ceará 36 32 10 6 16 32 32 0
16º Cruzeiro 35 32 7 14 11 26 36 -10
17º Fluminense 34 32 9 7 16 32 43 -11
18º CSA 29 32 7 8 17 21 47 -26
19º Chapecoense 22 32 4 10 18 25 48 -23
20º Avaí 17 32 3 8 21 16 51 -35

SÉRIE A

SEXTA-FEIRA (15)
17h América-MG x Vitória
19h15 Bragantino x Criciúma
21h30 Atlético-GO x Paraná

SÁBADO (16)
16h30 Coritiba x Oeste
16h30 Guarani x Operário
16h30 CRB x Ponte Preta
19h Londrina x Botafogo-SP

DOMINGO (17)
16h São Bento x B. de Pelotas
16h Sport x Vila Nova
18h30 Figueirense x Cuiabá

36ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 71 35 21 8 6 61 25 36
2º Sport 63 35 16 15 4 47 28 19
3º Coritiba 57 35 15 12 8 44 33 11
4º Atlético-GO 57 35 14 15 6 41 27 14
5º América-MG 55 35 15 10 10 38 31 7
6º Paraná 54 35 14 12 9 30 28 2
7º CRB 51 35 14 9 12 42 41 1
8º Cuiabá 50 35 13 11 11 42 38 4
9º Operário 49 35 13 10 12 30 37 -7
10º Botafogo-SP 47 35 13 8 14 34 34 0
11º Ponte Preta 44 35 10 14 11 36 35 1
12º B. de Pelotas 43 35 11 10 14 28 38 -10
13º Vitória 42 35 10 12 13 38 43 -5
14º Guarani 41 35 11 8 16 26 34 -8
15º Oeste 40 35 8 16 11 39 45 -6
16º Figueirense 38 35 7 17 11 30 37 -7
17º Londrina 35 35 10 5 20 33 48 -15
18º Criciúma 34 35 7 13 15 26 35 -9
19º Vila Nova 34 35 6 16 13 24 38 -14
20º São Bento 30 35 7 9 19 37 51 -14

SÉRIE B

Série B Perto do fim
Na Série B do Campeonato Brasileiro, 
a 35ª rodada foi encerrada na noite de 
ontem (13) e pode ter definido o Bra-
gantino como campeão antecipado, 
caso o Sport tenha sido derrotado 
pelo Botafogo em Ribeirão Preto (SP) 
– ver resultado nesta página. Caso 
contrário, neste fim de semana o Leão 
Pernambucano poderá se juntar à 
equipe de Bragança Paulista na Série A 
2020, se vencer o Vila Nova domingo 
(17), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 
36ª rodada.
Com o afunilamento da competi-
ção – esta será a antepenúltima 
rodada -, o Coritiba fica na vez para 
retornar à elite do futebol nacional, 
o que poderá acontecer apenas na 
próxima semana, no domingo (24), 
contra o Bragantino, em casa. Para 
isso, entretanto, precisa vencer o 
ameaçado Oeste neste sábado (16), 
às 16h30, no Couto Pereira.
Já o Paraná Clube terá o jogo do tudo 
ou nada nesta sexta-feira (15), às 
21h30, contra o Atlético-GO, fora de 
casa. O Tricolor paranaense precisa 
vencer para seguir com chances de 
acesso, ao contrário do Operário, que 
com a derrota para o Bragantino no 
meio de semana deu adeus à possibi-
lidade de chegar ao G4. Ainda assim, 
busca a vitória contra o Guarani às 
16h30 deste sábado em Campinas.
Para o Londrina, que amarga cinco 
derrotas seguidas e entrou na zona 
de rebaixamento, os três jogos 
restantes são encarados como deci-
sões. A primeira delas será neste 
sábado, às 19h, contra o Botafogo-
-SP, no Estádio do Café.

Nos pés do Verdão
 Equipe que iniciou o ano como 

imbatível e favorita ao título de tudo 
que disputasse em 2019, o Pal-
meiras vai a campo neste domingo 
(17), às 16h, para desafiar o 
Bahia, com o sentimento de que 
tem a missão de adiar o inadiável 
título do Flamengo. O duelo entre 
Verdão e Tricolo de Aço, válido pela 
33ª rodada do Brasileirão, será na 
Arena Fonte Nova.

Eliminado na semifinal do Pau-
listão e nas quartas de final da 
Copa do Brasil e da Libertadores, o 
alviverde paulista, campeão nacio-
nal com folga em 2018, viu sua 
busca pela hegemonia nacional 
cair com uma sequência nega-
tiva após a pausa para a Copa 
América, entre junho e julho, e o 
Rubro-Negro encorpar seu elenco 
e crescer de rendimento.

Neste fim de semana, vencer o 
Bahia é como se fosse obrigação, 
ainda mais porque pode render a 
classificação antecipada a Liber-
tadores 2020. Para isso, além 
de vencer na Terra de Todos os 
Santos, precisa que o São Paulo 
não vença o Santos neste sábado 

(16), às 17h, na Vila Belmiro, 
em par tida que abre a 33ª 
rodada. O Peixe, aliás, também 
está a uma vitória de carimbar 
vaga para a Liber tadores.

Após esta rodada, que será 
encerrada segunda-feira (18), res-
tará apenas mais cinco para tér-
mino do campeonato, exceto para o 
Flamengo, que teve o duelo da 34ª 
rodada com o Vasco antecipado.
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1- OSMAR MONTAGNOLI WANDERMUREM E ELISÂNGELA DE CARVALHO
2- RAFAEL SCALIA RODRIGUES E VERONICA  CRISTINA POLIDO
3- GILSON DO NASCIMENTO E ANGELINA ANTUNES DA ROSA SALDANHA
4- LEONIR TOPANOTTI E ILZA DE OLIVEIRA
5- CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA E CAMILA BRAUN
6- ALLAN CRISTTIAN SIMIÃO CANTANHÊDE E SOLANGE APARECIDA ANDRÉ DA SILVA
7- RÔMULO HENRIQUE FRANK E FERNANDA BUENO AMARO
8- JEFERSON RAMIRES CAMPOS E BIANCA FOGAÇA DOMINGUES
9- ABNER ANTUNES ROCHA DA SILVA E LAYSLA FERREIRA DO NASCIMENTO
10- BRUNO SIMONETO E MIRELLY DARTORA BOF
11- OSVALDO REIS DE SOUSA E VALDELINA RODRIGUES
12- LUCAS SOUZA LIMA FRANCO DOS SANTOS E ALINNE FERREIRA
13- DIEGO VERSANI DE LIMA E ANA BEATRIZ DE-NEZ SOLUSZYNSKI
14- EDERSON DE CASTILHO E ROSENEIDE CLARO
15- BRUNO DEBASTIANI E CHRISTIANE KEILA DOS SANTOS
16- JEAN RIBEIRO E BRUNA CAROLINE SILVEIRA
17- GUILHERME GROSSKOPF ALESSI E CAMILA MARI BRASIL DALLA-LANA
18- MATHEUS TIAGO PEREIRA CÂNDIDO E FRANCIELE SILVEIRA DOS SANTOS
19- MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA E SANDRA REGINA BRANCO
20- LEONARDO ANDRÉ FIALKOWSKI BORDIGNON E JULIANA APARECIDA DELBEN
21- ARI LUZZI E GEOVANA GRAZIELA PORTO
22- ADMILSON DOMARESKI E JUCÉLIA SOSA DA SILVA
23- JULIO WANDERLEI CARDOSO RAMOS E LENITA SANTOS DE MELO
24- ALEXSSANDRO LOPES DA CRUZ E DANIELE MORIGGI
25- MAIKON FABIANO DO NASCIMENTO DE SOUZA GISLAINE SOARES FAUSTINO
26- JONATHAN RODRIGO LIMA DOS SANTOS E CRISTIANE REGINA GRANZA
27- ADAIR FRANCESCHINI JÚNIOR E THAÍS MARIA PAULINO MAGRI

Brasil x Argentina
Em jejum de vitórias desde a 

conquista da Copa América, em 
julho, a seleção brasileira mascu-
lina de futebol enfrenta a equipe 
da Argentina nesta sexta-feira (15) 
em amistoso em Riad, na Arábia 
Saudita, às 14h (de Brasília).

Os comandados de Tite tentarão 
voltar a vencer depois de quatro 
jogos. Após a competição sul-ame-
ricana realizada no País, no meio 
do ano, o Brasil empatou por 2 a 
2 com a Colômbia e foi derrotada 
por 1 a 0 pelo Peru em amistosos 
realizados nos Estados Unidos, e 
acumulou empates por 1 a 1 com 
Senegal e Nigéria, em amistosos 
realizados em Cingapura.

Sem Neymar, lesionado, Tite 
faz mistério quanto à formação. 
Ainda mais porque David Neres, do 
Ajax e substituto do camisa 10 na 
seleção em outras oportunidades, 
foi cortado também por lesão no 
último domingo. Para seu lugar o 
jovem atacante Wesley, do Aston 
Villa, foi chamado às pressas. 
Ele disputa um lugar no time com 
Rodrygo e Willian, com prioridade 
para este último.

Após enfrentar os argentinos, a 
seleção brasileira terá pela frente 
a Coreia do Sul, na terça-feira 
(19), em Abu Dhabi, nos Emira-
dos Árabes. Estes dois amistosos 

serão os últimos compromissos 
da equipe nacional antes do início 
das Eliminatórias para a Copa do 
Mundo Catar 2022, que começam 
em março do ano que vem.

l Sem clima
Na Argentina, que terá o gremista Kan-
nemann na zaga ao lado de Otamendi, 
além de Lautaro Martínez e Agüero 
no ataque ao lado de Messi, que está 
de volta após mais de quatro meses, 
a preocupação maior está no jogo de 
terça-feira (19), contra o Uruguai. É que 
a partida está marcada para Tel Aviv, em 
Israel, onde uma nova onda de violência 
entre israelenses e palestinos assusta o 
mundo. Um cancelamento do jogo não 
está descartado, assim como já ocorreu 
com Chile x Peru, que estava marcado 
para Lima (PER) também na terça-feira 
(19). O motivo foi a decisão tomada pelos 
jogadores chilenos de não disputar a 
partida em razão dos problemas sociais e 
políticos pelos quais passa o país.
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