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Uma confusão entre a prefeitura e a Câmara atrasou o envio da documentação da doação 
do terreno para a construção da Apac. Depois de esclarecido o contratempo, uma comissão 
do Legislativo enviou ofício à Secretaria de Segurança Pública. A preocupação é que o atraso 

resulte na perda, pela quarta vez, dos R$ 11 milhões para a construção do presídio.
l Pág. 6

Após confusão, projeto da 
Apac é enviado ao governo

Grupo inicia trabalho 
contra borrachudos 
em Sede Alvorada
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CIE Alice Martelli será 
palco do 1º Festival 
Inclusivo de Ginástica

PÁGINA
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 ARQUIVO

Zoo e Lago 
são reabertos
Após três dias de vigília, o 
Zoológico e o Lago Municipal 
de Cascavel são reabertos nesta 
terça-feira. Os dois locais haviam 
sido fechados na sexta-feira 
devido à suspeita de uma onça. 
Contudo, como o monitoramento 
não captou o animal, ele volta 
a receber visitação, mas ficará 
fechado à noite.

l Pág. 4
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 Carta lida pela família 
de Gugu, assinada por 
ele, durante cerimônia 

de honra antes da 
retirada dos órgãos do 
apresentador Antonio 

Augusto Moraes 
Liberato, que morreu 
na semana passada 
após um acidentes 

doméstico.  

Menos simpatia e mais empatia: a ascensão 
das mulheres em cargos de liderança

As mulheres caminham a largos passos rumo ao desenvolvimento de 
um ambiente de trabalho que favoreça a competência, a colaboração, a 
especialização e a transparência, valores que se tornam cada vez mais 
fundamentais para a sobrevivência da liderança no trabalho. Um recente 
estudo da OIT (Organização Internacional do Trabalho) mostrou que a 
presença feminina em cargos executivos é um dos fatores que contribuem 
para maior desempenho e lucratividade das empresas, já que, de 75% 
das que optaram por mulheres no comando, cerca de 5% a 20% tiveram 
um aumento considerável nos lucros.

Mas, mesmo sensíveis à diversidade e tão ou mais capacitadas que 
os homens, a resistência à liderança feminina infelizmente ainda é um 
obstáculo na maior parte das empresas. Os números ratificam a afirmação 
de que a competência feminina é amplamente ignorada. Segundo dados do 
IBGE, os homens ocupam 58,9% dos cargos executivos nas corporações 
e, quando tais posições são das mulheres, a remuneração recebida é 
aproximadamente 20% menor.

O curioso - e preocupante - é que essa discriminação também vem 
do público feminino. Não é raro encontrarmos mulheres que endossam 
tal discurso, atacando profissionais e executivas por serem mães, por 
exemplo. Cuidar da família e criar os filhos é considerado uma respon-
sabilidade quase que exclusiva materna e incompatível com o mercado 
de trabalho. Ascender no organograma empresarial, ocupando cargos de 
liderança, é também visto por muitas mulheres como um abandono às 
responsabilidades domésticas e familiares.

É preciso derrubar esse arquétipo patriarcal de que a mulher é cui-
dadora e o viés inconsciente de que o homem nasceu para liderar. As 
empresas precisam promover a colaboração, a integração entre as pessoas 
e ter a liderança exercida pela competência e não mais pelo gênero. Há 
um imenso potencial criativo que está à margem do mercado ou é mal 
aproveitado nas empresas.

É passada a hora de sermos agentes ativos dessa transformação, 
abrindo espaço para quem realmente quer fazer a diferença. Só com-
preendendo as nuances da atualidade nos livraremos do preconceito e nos 
tornaremos capazes de desenvolver um mercado amplamente competitivo 
e uma nação que cresce por inteiro e de forma consistente. Pessoas com 
olhares distintos trazem soluções plurais. O tempo da simpatia passou. É 
hora de sermos empáticos.  

DIVULGAÇÃO

 “Assim como 
ele [Jesus] 

compartilhou 
o pão com os 

seus, eu compartilho meu 
corpo com aqueles que 

necessitam de uma nova 
oportunidade 

de viver”.

Jornal O Paraná
Terça-feira, 26 de novembro de 2019 regional@oparana.com.brOPR Oeste8
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Nos últimos 12 meses, o BRDE finan-
ciou R$ 74 milhões para projetos turísti-
cos noParaná por meio do programa 
BRDE Protur, que apoia investimentos 
para implantação, modernização e 
reforma de empreendimentos turísticos 
como pousadas, hotéis, centros de 
convenções, parques temáticos e outras 
atrações.

O BRDE é o principal agente financeiro do 
Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, e 
teve seu limite para novas contratações 
ampliado pelo Ministério do Turismo 

graças ao excelente desempenho que vem 
alcançando no fomento ao setor. O apoio 
ao turismo no Paraná é um dos objetivos 
do BRDE, que investiu em empreendi-
mentos na maioria das regiões do estado, 
reforçando ainda mais sua política de 
descentralização de recursos e ampliação 
de suas áreas de atuação.

O BRDE é um banco de fomento onde 
você deposita suas melhores ideias, seus 
projetos e sua confiança. Se você tem 
grandes planos para o futuro, procure 
um banco diferente. Procure o BRDE.

BRDE financia projetos
turísticos no Paraná

 Foz do Iguaçu - A Prefei-
tura de Foz do Iguaçu abriu pre-
gão eletrônico (232/2019) para a 
contratação de empresas (clíni-
cas e/ou hospitais veterinários) 
para execução de procedimen-
tos contraceptivos em cães e 
gatos e implantação de micro-
chip no animal, de forma des-
centralizada, em várias regi-
ões da cidade. 

O edital está disponível no 
Portal da Transparência e tam-
bém no site www.licitacoes-e.
com.br. A abertura e a avalia-
ção das propostas serão no dia 
6 de dezembro, às 10h, no setor 
de compras da prefeitura. O 
valor máximo do contrato é de 
R$ 366.667. Mais informações 

Foz do Iguaçu - O Cepecon 
(Centro de Pesquisas Econômicas 
e Aplicadas da Unila) constatou 
aumento de 0,64% na cesta básica 
de novembro em Foz do Iguaçu. A 
grande vilã do mês foi a carne, que 
está em média 4,9% mais cara. 

De acordo com o boletim 
do Cepecon, todos os cortes de 
carne pesquisados apresenta-
ram alta no último mês. O con-
trafilé ficou 26,1% mais caro e o 
coxão mole, 24,4%. Destaca-se, 
também, o aumento do preço da 
alcatra (8,8%), do peito bovino 
(4,4%) e do patinho (4,3%).

Segundo o coordenador da 
pesquisa, o professor Henrique 
Kawamura, os fatores que leva-
ram ao aumento da carne foram 
a demanda elevada do mercado 
doméstico, típica desse perí-
odo do ano, além do aumento 
da demanda chinesa. “A China 
vem apresentando queda na 
produção de suínos, o que levou 
à procura de novas proteínas, 
como a carne bovina, benefi-
ciando, assim, as exportações 
brasileiras. A demanda interna 

Cesta básica 

Preço da carne sobe 4,9% em
novembro, aponta pesquisa

e externa aquecida, aliada ao 
período de entressafra, quando 
a oferta é menor, ocasionou o 
aumento nos preços”, comenta 
Kawamura.

Outro item que está pesando 
mais no orçamento doméstico 
dos iguaçuenses é o leite e seus 
derivados. Todos os produ-
tos pesquisados apresentaram 
aumento. Alguns destaques são 
o leite em pó (11% mais caro), o 
queijo (12,9%) e o iogurte e bebi-
das lácteas (15,5%). 

Por outro lado, a pesquisa 
apontou que o frango está 5,2% 
mais barato do que em outubro 
e o preço dos ovos recuou 15,9%. 
Entre os legumes, o preço da 
cebola continua em queda, com 
redução de 11%. O tomate e a 
cenoura estão 15,7% e 4,9% 
mais baratos, respectivamente. 
Algumas frutas também estão 
com preços melhores, como a 
banana-caturra (-9,2%), a maçã 
(-16%) e a melancia (-12,5%).

O boletim na íntegra do IPC-
-Foz de novembro pode ser aces-
sado em http://www.cepecon.com/.

Foz do Iguaçu - O CCZ 
(Centro de Controle de Zoono-
ses) iniciou ontem (25), na sede 
da instituição, a fase de testes 
com o aero system, uma nova 
metodologia para o combate do 
mosquito Aedes aegypti. O trei-
namento segue até esta terça-
-feira (26) e é dividido entre aula 
teórica e prática. 

Hoje as equipes farão teste 
de aplicação com monitora-
mento a campo no Bairro Jar-
dim das Flores. 

A metodologia prevê a aplica-
ção do inseticida no interior das 
residências, locais que servem de 
abrigo para o mosquito após a ali-
mentação com sangue. Esse é o 
período mais apropriado para a 
eliminação do Aedes aegypti pos-

CCZ inicia testes contra o 
mosquito Aedes aegypti

sivelmente contaminado.  
Ao contrário do fumacê, que 

utiliza o veículo para aplicar o 
veneno na parte externa, a téc-
nica é conduzida pelos agentes 
de endemias que farão a apli-
cação manual. Dessa forma, a 
alternativa prevê uma maior efi-
ciência em relação à atual, já que 
muitos moradores ainda têm o 
hábito de fechar portas e janelas 
ao avistar o Fumacê, impedindo 
a ação do inseticida. 

DENGUE
Conforme o último boletim da 

dengue, divulgado semana pas-
sada (19), dos 1.234 de pessoas 
com a doença desde agosto, 119 
são de Foz do Iguaçu, que tinha 
ainda 1.527 casos notificados.

Prefeitura abre credenciamento de 
clínicas para programa de castração

podem ser obtidas pelo telefone 
(45) 3521-1385 e pelos e-mails 
jose.jrp@pmfi.pr.gov.br e licita-
caopmfi@gmail.com.

Com o credenciamento das 
clínicas, o Município dará iní-
cio à segunda etapa do pro-
grama de castração de ani-
mais, prevista para o primeiro 
trimestre de 2020. De acordo 
com o secretário de agricul-
tura Pablo Mendes, a expecta-
tiva é atender 1.400 animais. 

O primeiro programa de cas-
tração, lançado em outubro de 
2018, atendeu mais de 1.300 ani-
mais. A esterilização foi feita em 
cadelas de até 17 kg e em gatas 
de até 5 kg. A idade máxima per-
mitida é de oito anos. 
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.brPrestes a completar um 

ano, o Programa Promover, 
que chegou a ser chamado 
de Bolsa Família Munici-
pal, vai confirmando seu 
propósito. São mais de 
800 famílias em extrema 
vulnerabilidade social que 
recebem cartões com cré-
dito de R$ 100 mensais. 
O balanço da Secretaria de 
Assistência Social aponta 
que o dinheiro vem sendo 
usado principalmente para 
complementar o cardápio. 

Com total controle das 
notas fiscais, o Municí-
pio constatou que, dentre 
os itens mais adquiridos, 
estão carnes (frango, porco 
e boi), leite e verduras/fru-
tas, nessa ordem. “Isso 
comprova que existe essa 
necessidade de dar essa 
opção de a família comprar 
o que precisa”, avalia Hud-
son Moreschi Júnior, secre-
tário de Assistência Social.

Antes, essas famílias 
recebiam cestas básicas, ou 
seja, não podiam escolher os 
itens que consumiriam. 

O programa visa às 
famílias mais pobres. Por 
isso, para solicitar o benefí-
cio, é necessário ter renda 
per capita de R$ 170 por 
mês. O pedido do cartão 
é feito no Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social). Depois do cadastro, 

Abono autorizado pela Câmara
Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto que cria 

o abono compensatório para servidores da Secretaria de Saúde 
que perderam os adicionais de insalubridade e periculosidade 
em maio deste ano. São 350 servidores da Saúde que tiveram 
redução no salário após laudo de empresa particular feito a 

pedido da prefeitura. No projeto encaminhado pelo Executivo, 
são substituídos os adicionais por um abono compensatório.

Rindo à toa
O prefeito Leonaldo Paranhos era só sorrisos ontem, feliz 

com o sucesso do lançamento do Natal para Todos. A festa 
reuniu cerca de 40 mil pessoas no Centro de Cascavel.

Emenda em votação
O valor recebido a título 
de abono compensatório 
não será incorporado 
aos vencimentos dos 
servidores, tampouco 
servirá como base de 
cálculo para contribuição 
previdenciária, férias e 
13º salário ou para outros 
benefícios ou vantagens. A 
lei começa a valer em 1º de 
dezembro de 2019, mas o 
sindicato cobrou emenda 
votada hoje tornando 
o abono válido com a 
publicação da lei, ainda 
em novembro.

Segunda instância
O ex-governador gaúcho 
e ex-senador Pedro 
Simon, 89, esteve ontem 
em Cascavel e analisou 
a conjuntura da política 
nacional, sobretudo a 
expectativa sobre a votação 
do projeto que retoma 
a prisão em segunda 
instância. “Faço um apelo 
ao Brasil inteiro: pelo amor 
de Deus, é o dia 
mais importante do 
Congresso: não me lembro 
de uma decisão com 
tamanho significado”.

Obras importantes
O setor produtivo estará 
hoje em Curitiba em peso, 
onde se reúne, a partir 
das 15h30, na sede do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem, para verificar 
a apresentação do novo 
pacote de concessão das 
rodovias que cortam o 

Paraná. Os representantes 
do setor já estão com 
documentos prontos exigindo 
obras, muitas delas no oeste: 
Trevo Cataratas (caso fique 
fora do acordo de leniência), 
contorno norte de Cascavel 
e duplicações entre Ibema/
Cascavel e Matelândia/trevo 
de Vera Cruz.

Providências 
Sanepar
O vereador Misael Junior 
(PSC) apresentou uma 
solicitação de providências 
a Renato Mayer Bueno, 
gerente da Sanepar Oeste/
Sudoeste, para esclarecer 
os procedimentos para 
análise técnica que resultará 
no desassoreamento do 
Lago Municipal. Com isso, 
o Município teria total 
segurança de encaminhar o 
lodo que será retirado.

Abelhas na Câmara
Hoje, às 19h, a Câmara 
promove audiência pública 
para debater a importância 
das abelhas no ecossistema e 
ações para sua preservação. 
Durante o dia, modelos de 
colmeias adequadas para 
o cultivo urbano serão 
expostas no saguão do 
Legislativo e especialistas e 
produtores farão palestras 
para estudantes das redes 
pública e privada, além da 
comunidade interessada. 
A ideia, que tem à frente o 
vereador Celso Dal Molin, é 
espalhar abelhas sem ferrão 
pelos parques e pelas 
praças de Cascavel.

Prioridades
Na lista de prioridade do Promover estão família chefiada 
por mulher em situação de desemprego; família com maior 
número de crianças e adolescentes com idade inferior a 18 
anos e menor renda per capita; família que tenha depen-
dente com deficiência e/ou pessoa incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho, ou, ainda, idosos que não 
possuam o BPC (Benefício de Prestação Continuada); família 
com membros no sistema penitenciário ou em situação de 
privação de liberdade sem direito ao auxílio-reclusão e menor 
renda per capita; e, ainda, família com situação de violação de 
direitos em decorrência do precário ou nulo acesso à renda.

Promover é gasto com
carnes, leite e verduras

assistentes sociais anali-
sam as condições da família 
e aquelas que recebem o 
benefício podem usá-lo para 
a compra de alimentos, pro-
dutos de limpeza e gás de 
cozinha. “É um programa 
muito satisfatório, que pro-
porciona a dignidade e dá 
oportunidade a essas famí-
lias de comprarem produtos 
que precisam, e não ficarem 
restritas aos itens da cesta 
básica”, afirma o secretário.

A mudança do benefício 
gerou muitas desconfian-
ças ano passado por liberar 
dinheiro às famílias e haver 
um risco de uso indevido 
por parte dos beneficiados. 

No entanto, em um ano, 
nenhuma irregularidade foi 
constatada nos 30 merca-
dos credenciados. 

Para ter acesso ao 
dinheiro, as famílias preci-
sam participar de ativida-
des, cursos e palestras que 
têm como propósito gerar 
condições de renda. “Que-
remos que elas superem a 
condição de vulnerabilidade 
e reconquistem a autono-
mia. Não queremos famí-
lias dependentes do poder 
público. Os benefícios são 
temporários, durante uma 
situação de desemprego, 
doença e dificuldade finan-
ceira”, explica Hudson.
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 Agricultura Urbana
A Prefeitura de Cascavel, por meio do Território Cidadão, programa 
Agricultura Urbana, Fundetec, Iadas, Copcraf e Instituto Colmeia, 
realizam nesta quarta-feira (27), a partir das09h, o 1º Congresso 

Paranaense de Agricultura Urbana. O evento será na sede da Agrotec/
Fundetec, na BR-277, KM 572, trevo do Distrito de São João. A ideia é 
encaminhar as diretrizes para serem implementadas em todo o País.

Em Cascavel, o programa municipal de Agricultura Urbana foi pensado 
para toda a comunidade, em especial nos bairros que compõem os terri-
tórios do Município, envolvendo várias secretarias, parceiros, entidades, 

ONGs (Organização Não Governamental), OSCs (Organização da Sociedade 
Civil), cooperativas, associações de moradores e universidades.

O foco principal é implantar hortas, hortos medicinais e aromáticos, 
ocupando terrenos baldios ociosos na área urbana e periurbana do 

Município para a produção de alimentos saudáveis, livres de defensi-
vos agrícolas, sendo um instrumento de ação social e uma excelente 

estratégia de segurança alimentar e nutricional, incluindo outros 
aspectos relevantes como o controle da segurança pública, o combate 

à dengue, geração de renda, inclusão social, qualidade de vida e a 
colaboração ao meio ambiente. A produção da Agricultura Urbana de 
Cascavel se destina ao consumo das famílias, mas pode abastecer 

cozinhas comunitárias, restaurante popular e para venda do excedente 
no mercado local, por meio de associações de agricultores urbanos.

 Após avaliar o trabalho de moni-
toramento realizado na região do 
Lago Municipal e do Zoológico 
durante o fim de semana, período 
que ficou fechado ao público, a 
Secretaria do Meio Ambiente de Cas-
cavel decidiu reabrir os dois espaços 
públicos nesta terça-feira (26). Con-
tudo, os espaços ficarão fechados 
preventivamente das 19h às 7h. 

O motivo do fechamento e do 
monitoramento era a suspeita de 
uma onça no local. Primeiro avis-
tado por mulheres que caminhavam 
no lago, na sexta-feira passada o 
animal teria sido visto por funcio-
nários do zoo. Contudo, nenhuma 
das câmeras de movimento captou 
a presença da onça, tampouco 
sinais dela, como pegadas ou pre-
sas mortas.

Grupo inicia trabalho 
contra borrachudos 
O Comitê Gestor para o controle dos 

borrachudos em Cascavel realiza nesta 
terça-feira (26), às 8h, na Casa de 

Retiros (BR-467, KM 99), a entrega do 
projeto de controle de borrachudos nas 

mãos dos agricultores do Distrito de 
Sede Alvorada. Serão entregues a forma 
de aplicação e dos produtos, além de já 
iniciar o trabalho de controle nos rios.  

O grupo de trabalho é formado por 
diversas entidades, entre elas o Sin-

dicato Rural de Cascavel, a Prefeitura 
de Cascavel e secretarias, a Unioeste, 

o Emater e o Comder (Conselho de 
Desenvolvimento Rural de Cascavel). 
O foco é na aplicação do BTI, produto 
de controle biológico do borrachudo. 

De acordo com o secretário de Meio 
Ambiente, Wagner Yonegura, na reunião 
serão mobilizados os produtores rurais 

numa extensão de 25 quilômetros do Rio 
das Antas, iniciando pelo perímetro urbano.

PROJETO-PILOTO
O projeto-piloto teve como foco o 

distrito de Sede Alvorada. Se funcionar, 
será replicado nas demais localidades.

O trabalho começou no início deste ano 
com o objetivo de encontrar soluções 
para melhorar a qualidade de vida no 
campo. Além do incômodo, os borra-

chudos transmitem doenças.  

Onça “some” e Zoo e 
Lago serão reabertos

Os vídeos flagraram diversos 
animais andando tranquilamente 
em pontos diversos do Zoo e do 
Lago, desde aves até lagartos se 
acasalando. 

REPRODUÇÃO

JACARÉ passa na frente de uma das câmeras do Zoo
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
29 
02 
03 
34

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A Delegacia de Homicídios 
investiga a mor te de Anderson 
Leandro Marciano, 28 anos. Ele 
foi assassinado a tiros no fim da 
madrugada de sábado (23) em um 
bar na esquina da Rua Zircão e da 
Avenida Tito Muffato, Bairro Esme-
ralda, em Cascavel. Ele foi baleado 
após uma confusão e morreu no 
local. Suspeitos fugiram em um 
carro prata e a polícia pede para 
ajuda da população para identificar 
e localizar o autor. 

Quem tiver qualquer informação 
pode repassar de forma anônima 
pelo telefone de plantão da DH (45) 
99909-3842 ou ainda pelo 197. 

Esse foi o segundo homicídio do 
fim de semana. Um homem de 60 
anos foi encontrado morto na casa 
onde morava no Bairro Guarujá. Ele 
tinha ferimentos de faca e estava 
com a cabeça coberta por um saco 

 Dois meses após a aprovação e 
a promulgação da doação da área 
para a construção da unidade 
prisional da Apac (Associação de 
Proteção e Assistência aos Con-
denados), o secretário de Estado 
de Segurança Pública e Administra-
ção Penitenciária, Rômulo Marinho 
Soares, ainda não recebeu o docu-
mento para encaminhar o projeto 
ao diretor-geral do Depen (Depar-
tamento Penitenciário Nacional), 
Fabiano Bordignon, que, segundo 
Marinho, analisará o pedido para 
liberar os recursos necessários. 
“Também vamos aguardar o 
posicionamento do Ministério 
da Justiça. Mas, antes disso, a 
Procuradoria-Geral do Estado terá 
que averiguar a documentação”, 
disse o secretário.

Apac: Vereadores 
oficiam Estado

A reportagem do HojeNews foi 
atrás da documentação dessa 
área, que não chegou à Sesp. A 
confusão se deu porque, sem a 
sanção do projeto pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos (o que seria de 
praxe), coube à Câmara promulgá-
-lo. Nesse caso, um deixou para 
o outro enviar a documentação ao 
Estado. E ninguém o fez.

Procurada, a Comissão de Segu-
rança Pública da Câmara elaborou 
um ofício. “Estamos informando e 
questionando o governo do Estado 
sobre a construção da Apac, já que 
a doação do terreno está efetivada 
e agora depende do Estado o iní-
cio da construção dessa obra tão 
importante para Cascavel”, disse 
o vereador Fernando Hallberg, inte-
grante da Comissão.  

Projetos
A verba para a construção é 
de R$ 11 milhões repassados 
pelo Fundo Penitenciário Nacio-
nal, que corre o risco de ser 
devolvido à União pela quarta 
vez caso os prazos não sejam 
cumpridos. 
Os projetos da obra também 
ainda não chegaram ao Estado: 
“Nossos projetos comple-
mentares, hidráulico, elétrico, 
estrutural, terraplenagem, 
fundação... demoraram um 
pouco mais do que imaginá-
vamos para ficarem prontos. 
Acredito que no início de 
dezembro estarão finalizados e 
serão entregues em Curitiba”, 
garante o presidente da Apac, 
Alci Rotta Júnior. 

DH busca autor de assassinato no Esmeralda

POSICIONE o 
leitor de QR code 
do seu celular para 
ver as imagens da 
fuga dos suspeitos 
do homicídio no 
Bairro Esmeralda 

plástico. O corpo foi encontrado 
sábado (23) após vizinhos sentirem 
um cheiro forte vindo da casa e verifi-
carem grande quantidade de moscas 
no local. A polícia acredita que a morte 
tenha ocorrido cinco dias antes. 

Ainda no fim de semana um rapaz 
de 29 anos foi ferido com cerca de 
oito tiros, no Bairro Neva. Diego da 
Silva Gonçalves está na UTI do Hos-
pital Universitário em estado grave. 
Na tarde de ontem, foi preso ainda 
em flagrante um homem de 44 anos 
em uma chácara no Bairro Santos 

Dumont. Ele foi reconhecido por tes-
temunhas como autor da tentativa 
de homicídio e foi encaminhado à 
cadeia pública, colocado à disposi-
ção do Poder Judiciário. 
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                 SÉRIE B
19h Ponte Preta x B. de Pelotas

         LIGA DOS CAMPEÕES
14h55 Galatasaray x Club Brugge
14h55 L. Moscou x B. Leverkusen
17h Atalanta x D. Zagreb
17h Juventus x At. de Madri
17h Man. City x Shakhtar Donetsk
17h Real Madrid x PSG
17h Estrela Vermelha x B. de Munique
17h Tottenham x Olympiakos

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
      SÉRIE A

 CSA ?x? Fluminense

Série A
A Série A do Brasileirão terá sua 35ª 
rodada neste meio de semana. Depois 
dela restarão apenas três a serem 
disputadas. E por enquanto, mesmo 
com 12 pontos em disputa para cada 
equipe, algumas definições já são 
certas, como o título do Flamengo, o 
rebaixamento do Avaí e as vagas na 
Libertadores para Santos, Palmeiras e 
Grêmio, que agora tentam assegurar 
posição direto na fase de grupos. São 
Paulo (64%), Inter (28%), Corinthians 
(8%) e Goiás (1%) estão na briga pelas 
outras vagas, já que o campeonato 
passou a ter G8, graças ao título 
continental do Flamengo e à campa-
nha do campeão da Copa do Brasil, o 
Athletico-PR, no Brasileirão, na quinta 
colocação. Na luta contra a degola 
seguem Chapecoense, CSA, Flumi-
nense, Cruzeiro, Ceará e Botafogo.

Série B
A última rodada da Série B será aberta 
hoje com o duelo entre Ponte Preta 
e Brasil de Pelotas, que nada mais 
almejam na competição. Ambos têm 44 
pontos, no meio da tabela de classifica-
ção. Os demais jogos da rodada serão 
sábado (30) à tarde (16h30) e definirão 
os dois últimos classificados à Série A. 
Bragantino e Sport já garantiram vaga 
na elite, enquanto o Coritiba, terceiro 
colocado, ainda precisa de um ponto, 
que irá a Salvador buscar diante do 
Vitória. América-MG, quarto, e Atlético-
-GO, quinto, também estão na briga. Se 
o Coxa perder, poderá ser ultrapassado 
por qualquer um dos dois. O Coelho 
mineiro receberá o já rebaixado São 
Bento e o Dragão goiano receberá o 
desinteressado Sport. Os outros três 
rebaixados também já estão definidos: 
Londrina, Criciúma e Vila Nova.

 Mundial
A perseguição do Flamengo ao Liverpool para a disputa do título 

mundial prossegue com a conquista da Libertadores. O Fla, aliás, 
foi a penúltima equipe a garantir vaga na competição que será de 

11 a 21 de dezembro no Catar. O último foi definido um dia depois 
do Rubro-Negro carioca, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, venceu o 

japonês Urawa Red por 2 a 0 no domingo (24) para conquistar a 
Liga dos Campeões da Ásia e a vaga ao Mundial. Além também 

dos Reds ingleses, os demais times na disputa serão: Espérance 
(TUR), Monterrey (MEX), Hienghène Sport (NCL) e Al-Sadd (CAT). O 
Flamengo jogará dia 17 a semifinal contra quem passar de Al Hilal 
ou Espérance. Aliás, o Flamengo disputará também o Mundial de 

2021, que terá novo formato, com 21 times.

A Liga dos Campeões terá a 5ª e penúltima rodada da fase de grupos neste meio de semana. Destaque nesta 
terça-feira (26) para o duelo entre Real Madrid e PSG, às 17h (de Brasília), pelo Grupo A. O time francês 
tem 100% de aproveitamento na chave, com quatro vitórias em quatro jogos (12 pontos), com dez gols 
marcados e nenhum sofrido. Já o Real é segundo colocado, com duas vitórias, um empate e uma derrota (7 
pontos). Fora de campo, os dois disputam o jovem atacante francês Kylian Mbappé, que no PSG deixou 
de ser unanimidade e disputa vaga no time titular com Neymar, outro não mais intocável – assim também 
como Cavani - e que está no radar do Real. Atualmente, Icardi e Dí Maria são os insubstituíveis no PSG.

 EFE

 O Centro de Iniciação ao Esporte 
Alice Martelli será palco neste sábado 
(30) do 1º Festival Inclusivo de Ginástica 
Rítmica e Artística, com início às 14h.

O evento, que contará com apre-
sentações de cinco entidades da 
sociedade civil organizada cascave-
lense, tem como objetivo mostrar a 
superação e o potencial de cada aluno 
das modalidades, portadores das mais 
diferentes necessidades especiais.

O Festival também serve de estí-
mulo aos par ticipantes, acolhendo 
paratletas, autistas, cadeirantes, 
deficientes visuais e intelectuais, e 
por tadores de Síndrome de Down e 
paralisia cerebral.

Festival inclusivo
As apresentações serão de equipes 

de: Amac (Associação de Mães de Autis-
tas de Cascavel), Caut (Centro de Apoio, 
Convivência e Defesa dos Direitos de 
Autistas de Cascavel), Apac (Associação 
dos Paratletas de Cascavel), Associação 
Olhar Down e Apae Cascavel.

As exibições serão individuais e de 
conjuntos, no feminino e no masculino, 
e mistas. O ingresso, sugestivo, para o 
público prestigiar o Festival Inclusivo é 
a doação de um quilo de alimento não 
perecível, a ser destinado ao Provopar.

O 1º Festival Inclusivo de Ginástica 
Rítmica e Artística é uma realização do 
setor de Paradesporto da Secretaria 
Cultura e Esporte de Cascavel.
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