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Todas as atenções se voltam hoje, às 9h, para a abertura dos envelopes com os valores
que vão definir quem será responsável pela retomada da construção do Terminal de
Passageiros do Aeroporto Municipal de Cascavel. Duas empresas foram inabilitadas

mas nove seguem na disputa, com previsão de R$ 18,5 milhões.
l Pág. 04

Aeroporto: definição do
terminal deve sair hoje

ÀS ESCURAS, COMUNIDADE PEDE SOCORRO
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Governador Ratinho Junior
descreveu assim a situação da

Secretaria de Estado da
Fazenda ao relatar o que

chamou de �problema� com o
software da pasta, o Novo Siaf
(Sistema Integrado de Finanças
Públicas do Estado). De acordo

com Ratinho, �60% das
informações estão lá, 40% não
estão�. A falta de dados, diz,
compromete os trabalhos de
planejamento da nova equipe

da administração púbica.

�O avião está voando

sem poder enxergar o

que está acontecendo

na frente�.
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Educação: a única saída para
criarmos um país inovador

A inovação é uma das principais ferramentas de cresci-
mento de empresas e de nações. Inovar se tornou a chave
para expandir o mindset de empresários de maneira a en-
xergar novas saídas para antigos problemas e, sobretudo,
driblar as crises locais e mundiais.

A economia nunca dependeu tanto de um modo de
pensar inovador.

Entretanto, inovar depende muito mais das pessoas do
que de tecnologias, como dita nosso preconceito natural. É
por isso que, mesmo investindo em processos e tecnologi-
as, ainda é preciso dar um passo importante rumo ao inves-
timento em capital humano.

Em um país onde a educação é um problema constante,
o Brasil está ficando para trás em inovação justamente por-
que falta ao brasileiro um espírito de eterno estudante, antes
do espírito do arrojado empreendedor.

Inovar demanda se atualizar, estar em constante mo-
vimento de aprendizado, deixando a mente fértil para re-
ceber ideias novas.

Trabalhador o brasileiro sempre foi. Porém, a nutrição de
conhecimentos e pensamentos inovadores ainda é fraca,
porque temos péssimos incentivos ao aprendizado.

Não existe mudança de paradigma sem capacitação de
gente. Mudar milhares de processos nada vai adiantar se a
mente de quem movimenta a empresa não mudar.

Investir em capital humano é a saída para as empresas.
Porém, antes disso, é preciso investir na mudança de para-
digma de aprendizado e educação do brasileiro.

Quando uma empresa busca inovar, ela precisa fazer isso
primeiro com seus colaboradores, em seguida em seus pro-
cessos, e aí sim estar pronta para lidar com novas tecnologi-
as e ideias. É um processo que, se não partir da educação,
será apenas uma iniciativa sem seguimento, rasa. Essa é a
única maneira efetiva de inovar.

Alexandre Pierro é engenheiro mecânico e fundador da Palas,
consultoria em gestão da qualidade e inovação
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�Não adianta políticos sérios
com eleitores corruptos�

ESPECIAL VEREADORES

Ao assumir o primeiro
mandato como vereador,
Serginho Ribeiro presidiu
durante dois anos a Co-
missão de Economia e Fi-
nanças da Câmara de Ve-
readores: uma das mais
importantes.

Seu envolvimento com
a cultura auxiliou a conquis-

ta de uma cadeira no Legis-
lativo, mas o envolvimento
com o Rocão - evento de rock
voltado a angariar fundos
para cães de rua - fez dele
um porta-voz das defesas de
animais abandonados.

Mesmo tendo pedido vo-
tos a Marcio Pacheco (de-
putado estadual reeleito) du-

nnnnn Reportagem:  Josimar Bagatoli

Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

rante as eleições munici-
pais, Serginho não poupa
elogios ao prefeito Leonal-
do Paranhos, em plenário e
fora dele. O vereador diz
que isso é resultado de uma
independência política exis-
tente no mandato.

Para a mudança política,
Serginho ressalta que a mu-

HojeNews - Como ava-

lia os resultados com o

Legislativo?
Serginho Ribeiro -

Quando nos elegemos te-
mos uma visão do Legis-
lativo... dos orçamentos,
das possibilidades em po-
líticas públicas. Tivemos
um avanço significativo na
saúde animal. Houve de-
senvolvimento de políticas
públicas nesse sentido por
meio de apoio do Executi-
vo municipal primeiro em
relação à castração. Tere-
mos o Castramóvel e um
veículo para se deslocar e
recolher animais atropela-
dos e levá-los a universi-
dades parceiras com aten-
dimento ambulatorial. As
organizações não governa-
mentais trabalharam além
do que podiam, muitas
arcando as dívidas por
meio de bingos, com o
Rocão...

HojeNews - Foram mui-
tos anos de abandono nes-

sa questão...

Serginho - Os cães fi-
caram abandonados por
muitos anos, com isso ti-
vemos um crescimento

populacional de animais de
rua em Cascavel. Faltou polí-
tica pública de castração para
evitar isso.

HojeNews - Com seu en-
volvimento na cultura, qual

sua avaliação do setor?

Serginho - Nesta admi-
nistração, conseguimos R$
30 milhões no orçamento
para Cultura e Esporte - o que
é uma conquista, pois ante-
riormente não havia nada pre-
visto. Tivemos, enquanto Le-
gislativo, 11 projetos aprova-
dos e estamos atuando fir-
memente na fiscalização,
sem acusações, qualquer tipo
de desvio e situação que
acontece nessa sacanagem
política, que é a devolução de

dinheiro do assessor ao ve-
reador. Jamais em minha
vida. Então fico grato. Tenho
tranquilidade de votar na
maneira que acredito ser im-
portante para o crescimento
da nossa cidade.

HojeNews - Como avalia
sua relação com Paranhos,

após ter apoiado Marcio Pa-

checo?
Serginho - [Paranhos]

Não é o prefeito que eu esti-
ve junto na campanha, mas
acredito na política pública
que ele propõe. Há proble-
mas? Há! Mas a população
também tem que entender
qual é o interesse público.
Meu bem maior não é pes-
soal, tem que ser o coletivo.

HojeNews - Agora na
metade do seu primeiro

mandato, nos diga: está

satisfeito com a política?
Serginho - Tenho von-

tade de trabalhar e estou
firme e forte. A decepção
é com a cultura brasileira
da política. Isso tem que
mudar. Como a população
vê a política, qual o papel
do vereador? Será que é
ficar pagando rifas? Será
que é ficar pagando con-
tas particulares?

HojeNews - Existem

muitos pedidos?
Serginho - Chegam

muitos... �quero que me
ajude em tal situação�.
Pedem um �espaço den-
tro de algum local�, se
consigo favorecimento
com cesta básica - se tem
um depar tamento para
esse fim. Meu mandato é
sério. Podemos ajudar de
que maneira? Com infor-
mações, mas não no ga-
binete do vereador, ja-
mais. A política é um es-
pelho: o eleitor tem que
ser sério. Não adianta ter
políticos sérios com elei-
tores corruptos.

dança tem que partir de to-
dos, inclusive do eleitor.

Em seu gabinete, ele
confirma que diariamen-
te recebe pedidos de do-
ações, cestas básicas e
até cargos.



LOCAL04
HOJE NEWS, 09 DE JANEIRO DE 2019

Aeroporto: envelopes
serão abertos hoje

Após sucessivas prorrogações,

hoje, às 9h, serão abertos os enve-

lopes para que sejam conhecidos os

valores propostos pelas concorrentes

para a retomada da construção do Ter-

minal de Passageiros do Aeroporto

Municipal de Cascavel.

Os representantes das empresas

estarão reunidos no segundo piso do

Paço Municipal - no setor de Compras -

, acompanhando mais essa etapa do

certame licitatório que teve início em

dezembro do ano passado e já deveria

ter sido concluído.

Duas empresas inabilitadas apre-

sentaram recursos administrativos con-

tra o parecer da Comissão de Licitações:

consórcio formando pela Engedix Solu-

ções de Engenharia Eireli e Marcos José

Klein EPP e a empresa Gercindo Senho-

rini ME. Isso atrasou o processo em um

mês. Os recursos foram negados e

ambas foram excluídas, conforme deci-

são da Procuradoria Jurídica.

Prazos

Das 11 empresas que participaram da

concorrência com custo máximo estipulado

de R$ 18.574.150, nove continuam na

disputa. A empresa vencedora terá 12

meses para concluir o trabalho.

O início das obras dependerá de todos os

trâmites burocráticos e, caso alguma

perdedora não reconheça o resultado

como justo, a assinatura do contrato

pode demorar para sair. �São empresas

conhecidas e com um histórico

reconhecido, por isso estamos tranquilos

que, independente da ganhadora, o

resultado será bom�, afirma Alsir

Pelissaro, presidente da Cettrans.

A prefeitura esperava ter retomado as

obras ainda neste mês.

A obra
A obra do novo terminal está parada desde 2016, quando a empresa Onça Construções
LTDA abandonou o projeto. Os 30% da estrutura construída serão aproveitados.
O projeto do novo terminal de passageiros foi readequado pela administração municipal,
passando de 2,5 mil metros quadrados para 5,9 mil metros quadrados.
A obra inclui sala de embarque e de espera; sala VIP; lanchonete; quiosque; estacionamento para
398 veículos com acesso ao terminal por escadas e rampa; área coberta para as lojas comerciais
externas e entradas com acessibilidade; praça de alimentação no piso superior com restaurante;
lanchonete; sanitários e mirante; sanitários com acessibilidade; infantil; ostomizados e fraldário;
área técnica coberta para recebimento e despacho das bagagens e pátio para até três aeronaves
modelo "boeing 737-800", que tem capacidade para 215 passageiros. �Quando assumiu, a
equipe da Anac apresentou ao presidente Jair Bolsonaro o projeto do aeroporto de Cascavel, que
virou referência em aeroportos no interior do Brasil. É um dos mais modernos�, diz Alsir Pelissaro.

Obras

estão

paradas

desde 2016

Os novos hangares já estão prontos - foram construídos em uma área que
permite operações das aeronaves, conforme exige a Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil). Porém, ficou para mês que vem a demolição de três hangares parti-
culares antigos - serviço que deve ser feito pelos proprietários.

Uma estrutura antiga que pertencia a Pedro Muffato será usada como SCI
(Serviço de Combate a Incêndios) e deverá ser reformada.

A prefeitura já licitou a duplicação da Avenida Itelo Webber no acesso ao Aero-
porto Municipal. A empresa vencedora é a Rio Quati, que apresentou proposta de
R$ 4,66 milhões e está apta a iniciar o trabalho.

Em breve, a prefeitura abrirá novo certame para adequar o pátio de manobra
das aeronaves e o estacionamento de veículos, com custo de R$ 3 milhões.

Para atender às normas, ainda faltam cercar o sítio portuário e fazer a pintura
da taxiway - onde as aeronaves circulam para acessar os hangares.

Obras complementares
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Tomate: preço cai
70% em três meses

Frutas
mais caras

Se a salada voltou a ganhar

incremento, a sobremesa

ficou mais restrita. Frutas

tradicionais desta época do

ano estão com preços bem

acima do esperado. O

pêssego e a nectárina, por

exemplo, estão 30% mais

caros que no mesmo período

do ano passado.

Mas a líder de reajuste é a

uva, cujo preço dobrou: �Em

2018 a uva niágara custava R$

3,50 o quilo, hoje está sendo

vendida por R$ 7. A chuva

prejudicou muito as safras de

várias frutas e de legumes,

principalmente de setembro

em diante. E, para complicar,

outubro teve frio fora de

época. São elementos que,

somados, prejudicaram a

produção�, conta o analista

de mercado Olívar da Rocha.

O consumidor sente no bolso

essas oscilações. �Sempre

estou pesquisando os preços

porque eles mudam muito.

O pêssego está mais caro, a

uva... Pelo menos o tomate

baixou e já vou levá-lo para

casa�, diz a aposentada

Verônica Melo.

APESAR DA GREVE, CEASA MOVIMENTA R$ 100 MILHÕES
A Ceasa de Cascavel terminou 2018 com bons números. Apesar da greve dos caminhoneiros em maio do ano

passado, a queda de 30% das vendas no período foram compensadas ao longo do ano. Resultado: a Ceasa

conseguiu equilibrar as contas, que fecharam no mesmo patamar de 2017.

Conforme dados repassados pelo analista de mercado Olívar da Rocha, foram vendidas 40 mil toneladas de

produtos, gerando uma receita de R$ 100 milhões.

Segundo ele, neste primeiro trimestre a comercialização de frutas e legumes aumenta 20%. “Essa época é

uma das melhores em questão de consumo devido ao verão. A saída é tão rápida que não chega a 5% o

volume de perdas dos produtos”.

Em outubro do ano passado,
muitos consumidores passavam
assustados perto das gôndolas de
tomate nos mercados. Em algumas
redes, o fruto chegou a custar per-
to de R$ 10 o quilo. Passados três
meses, o tomate longa vida volta à
mesa do cascavelense. Ontem, o
quilo custava, em média, R$ 3.

�Em 2018 tivemos um período
com muitas chuvas que comprome-
teram a produção do tomate justa-
mente na entressafra paranaense.
E, quando a safra paranaense come-
çou, também choveu muito, prejudi-
cou a colheita e os preços continua-
ram a subir, conforme houve redu-
ção na oferta. Agora que o tomate
está chegando das lavouras de San-
ta Catarina, que está colhendo mui-

to bem, a oferta aumenta e os pre-
ços voltam a se equilibrar, voltando
a caber no bolso do consumidor�,
explica o analista de mercado da
Ceasa (Central de Abastecimento S/
A) de Cascavel, Olívar da Rocha.

Em outubro a falta do produto era
tão grande que até do Nordeste veio
tomate dos tipos rasteiro e salade-
te para atender o consumidor.

No supermercado em que Gilmar
Gomes gerencia o preço do tomate
caiu pela metade: �Na nossa loja, a
queda do preço do tomate chega a
mais de 50%. Ano passado estáva-
mos vendendo o quilo a R$ 6,99, hoje
fica na casa dos R$ 3 o quilo. O con-
sumidor volta a comprar em quanti-
dade o produto, que antes era leva-
do para casa com mais cautela�.

Enquanto preço do tomate recua, frutas têm alta

nnnnn Reportagem:Silvio Matos
Foto: Fabio Donegá



Merenda
escolar

As hortas do programa
Agricultura Urbana já estão
abastecendo as cozinhas de

escolas municipais e Cmeis, além
das famílias que são responsáveis

pelo cultivo e cuidado com a
produção. Além disso, toda a
comunidade pode adquirir as

verduras e os legumes.

Produção
em alta

Nas hortas dos Bairros Brasília,
Neva, Guarujá, São Francisco e

Colmeia a produção de verduras,
legumes, frutas e ervas medicinais
está em alta. É grande a produção
de abóbora, maxixe, batata-doce,

couve, alface, cheiro-verde,
berinjela, tomate, mandioca, milho-

verde, chuchu, abobrinha e
amendoim, entre outras

variedades. Toda essa produção
contribui no abastecimento das

cozinhas de instituições municipais
de ensino e os parceiros do projeto

que poderão revender o excedente.
"Pelo Programa de Agricultura
Urbana, o Município ajuda no

primeiro plantio, cedendo mudas,
sementes, adubos e assistência

técnica. A partir do momento em
que as famílias produzem o

suficiente para alimentação e
revenda, cabe a elas a

responsabilidade pela aquisição
de novas sementes e mudas. Mas
o Município continua ajudando,
caso seja necessário", explica o

gestor do Território Cidadão, José
Carlos da Costa.

LOCAL06
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Agricultura Urbana: terrenos
produzindo saúde e renda

Em Cascavel, os 39 pontos de
cultivo do Programa Agricultura Ur-
bana vêm gerando renda e alimen-
tação saudável às famílias que são
parceiras no projeto que envolve as-
sociações de moradores e o gover-
no municipal, através do Território
Cidadão. �O objetivo do prefeito [Leo-
naldo] Paranhos com o programa de
Agricultura Urbana é este: transfor-
mar lotes baldios de geradores de
problemas em geradores de vida e
de alimentos para as famílias. As-
sim, todas terão uma alimentação
mais saudável e esses imóveis per-
manecerão limpos e bem cuidados",
afirma o gestor do Território, José
Carlos da Costa, o Cocão.

Além disso, o Agricultura Urba-
na tem o objetivo também de unir
as comunidades e desenvolver o
sentimento de "pertencimento" às
localidades onde vivem.

Cocão ressalta ainda o suces-
so das hortas urbanas, que são im-

plantadas em terrenos baldios,
públicos ou privados, que são pre-
parados para o plantio depois de
uma minuciosa análise feita por
técnicos agrícolas do Município.

�A prova de que esse programa
vem cumprindo seu objetivo são
esses 60 quilos de feijão que foram
colhidos na horta do Linhão, na Ave-
nida das Torres, no Bairro Parque
Verde, e o abastecimento já feito em
Cmeis e escolas municipais. O fei-
jão preto foi plantado no início de
setembro de 2018 e a colheita acon-
teceu em dezembro. Equipes do Ter-
ritório Cidadão fizeram a colheita,
colocaram para secar e depois,
manualmente, debulharam as va-
gens que encheram uma bolsa de
60 quilos e que entregamos ao Pro-
vopar�, disse Cocão.

O feijão doado pelo Território irá
alimentar as famílias dos Bairros In-
terlagos e Cascavel Velho, onde fun-
cionam as cozinhas comunitárias.

Projeto une as comunidades e desenvolve o sentimento de "pertencimento" às localidades onde vivem

SECOM



LOCAL 07
CASCAVEL, 09 DE JANEIRO DE 2019

Cancelli às escuras e insegura
O medo toma conta de quem

mora no Bairro Cancelli, em Cascavel.
A tranquilidade que já foi a marca do
local já não existe mais e hoje a situa-
ção é preocupante. Com a iluminação
pública precária, árvores altas cujos
galhos encobrem as lâmpadas que ain-
da funcionam, as noites se tornaram
perigosas com a falta de segurança.

�Um problema chama o outro. Foi
só ficarmos sem iluminação que a ma-
landragem começou a tomar conta
do bairro. Não faz muito tempo que
assaltaram meu vizinho. Usuários de
drogas estão para todo lado. As ruas
estão cada vez mais inseguras�, la-
menta a zeladora Maria Nunes, que
mora há mais de 30 anos no Cancelli
e hoje não esconde seu medo.

Não bastasse o problema da ilumi-
nação, a segurança pública é precá-
ria: �Tivemos que contratar um guar-
da particular para passar na frente das
casas porque a Guarda Municipal nun-
ca vi aqui, nunca mesmo. A Polícia
Militar de vez em quando até passa,
mas a guarda não�, afirma Maria.

Na Rua Waltrudes Kleim, um ponto de ônibus quase na esquina com a Rua
José Elizeu do Prado é o fim da linha Cancelli. Mas o local dá medo: “Só
o ponto já é um problemão! Sem iluminação, a luz do poste funciona
quando quer. Quem depende do transporte público e tem que
desembarcar ou embarcar nesse ponto tem muito medo de ser assaltado.
Sempre tem um pessoal estranho que passa por aqui e não há segurança
alguma”, conta a costureira Lidia Gavlik.
A aposentada Maria José da Silva mora no fim da Rua Waltrudes e confessa
que tem medo de andar sozinha: “Para ir ao ponto de ônibus, ao mercado,
a algum lugar de noite é muito difícil. Tenho medo. Quando tem luz no
poste, fica piscando ou em meio estágio... Eu tenho dificuldade para
andar e para enxergar. E, sem luz, só me complica mais ainda”

Pedido já foi protocolado
Cansados dos problemas com a iluminação pública, os moradores pediram e o presidente da
associação do Cancelli, Júlio Raizel, protocolou ontem mesmo na prefeitura o pedido para que o
serviço seja feito.
O gerente da área de Iluminação Pública da Secretaria de Obras, Sebastião Freitas, informou que,
após o protocolo, �de uma semana a dez dias vamos averiguar a situação e consertar o que for
necessário no local. Também veremos o porquê de algumas ruas estarem tanto tempo com
problemas. Se foi falta de ligação, ou pedido da população ou ainda erro da secretaria�, lista.
Segundo ele, há muita demanda no setor, que tenta se organizar conforme a gravidade de cada local.

GM vai fazer ajustes
Sobre a falta de segurança da Guarda Municipal, o diretor Avelino José Novakoski disse que vai
repassar a situação às suas equipes e corrigir o problema. �Lá é uma região coberta [pela
Guarda]. Temos que ver o que está acontecendo. Mas já vou providenciar os ajustes e verificar a
situação. Inclusive, descobrindo os locais onde estão os usuários de drogas�, assegura.

Ponto de ônibus ou de ladrões?

Ponto final da linha Cancelli aterroriza moradores

nnnnn Reportagem: Silvio Matos
Foto: Fabio Donegá



HOJE NEWS08
HOJE NEWS, 09 DE JANEIRO DE 2019



N  o  velas

VARIEDADES10
HOJE NEWS, 09 DE JANEIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

Em �Espelho da vida�, Eugênio
avisa a Maristela que ela está
proibida de ver Danilo. Danilo
exige que Eugênio conte a
verdade a Julia sobre Maristela.
Dora entrega a Graça o dinheiro
enviado por Eugênio. Cris volta
do passado e vê Priscila e Isabel,
que a chama de Julia Castelo.
Dalton concorda com Alain que
Cris possa se desestabilizar
lendo as páginas do diário. A
Guardiã observa Américo
entrando na casa de Julia.

Cris volta do passado
e vê Priscila e Isabel

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação
Rafael ajuda Solange, sem perceber que

a mulher está interessada nele. Marcelo afir-
ma a Jaqueline que falará com os alunos
sobre bullying. Alex sofre com o afastamento
de Maria Alice e desabafa com Jaqueline.
Todos rejeitam Fabiana, que promete se vin-
gar. Verena incentiva Amanda a fazer um tes-
tede gravidez e ambas disfarçam quando
Kavaco se aproxima. Pérola conversa com
Maria Alice sobre Alex. Gabriela vê a men-
sagem de Solange no celular de Rafael. Ka-
vaco descobre sobre a possível gravidez de
Amanda. Solange acredita que Rafael está
interessado nela. Fabiana coloca uma bom-
ba no banheiro da escola.

O tempo não para
Helen avisa que Marocas deve ser le-

vada ao hospital com urgência. Vera Lúcia
ajuda Lalá a fugir dos seguranças de Lúcio.
Helen avisa a Samuca que Marocas está
bem. Petra explica a Lúcio e Betina que uma
das pessoas congeladas trazia em seu or-
ganismo uma variação do vírus da varíola,
que pode gerar um risco de pandemia. Lalá
confessa a Samuca e Dom Sabino que foi
ele, a mando de Lúcio, quem trocou a bala
da pistola.

O sétimo guardião
Valentina e Olavo aconselham Laura a não

ir atrás de Gabriel. Feliciano mostra o livro da
irmandade para Gabriel. Valentina se enfurece
ao saber que não poderá desapropriar o casa-
rão. Luz procura Milu. Stella cobra de Guilher-
me que ele arranje um emprego. Stefânia des-
cobre que Tobias precisa de um garçom e avi-
sa Guilherme. Fabim tenta seduzir Marilda.
Machado faz um acordo com Leonardo para
liberar as filmagens. Luz pensa em Gabriel. Os
guardiães conversam sobre a cerimônia de
posse. Eurico discute com Ypiranga o projeto
de instalação da antena. Valentina manda Mar-
cos Paulo voltar para Serro Azul. Valentina se-
duz Eurico e revela seus planos para usar a
fonte. Luz e Laura se desentendem. Sampaio
provoca Eurico e se enfurece com Valentina.
Laura acredita que pode reconquistar Gabriel.
Luz termina seu relacionamento com Gabriel

As aventuras de Poliana
Um policial encontra a sacola cheia de celu-

lares. Ciro tenta conversar com Filipa sobre o dia
dela na escola e ela o despreza. Marcelo encon-
tra Luísa saindo da delegacia e, ao descobrir o
que houve, a abraça. Afonso convence Luísa a
continuar dormindo na casa. Nanci encontra Iuri
na padaria e ele a convida para tomar um café.

Guilherme chega mais tarde em casa e Roger
briga com ele. Gael e Benício perguntam para
Claudia por que o pai deles não apareceu na
festa. Débora e Sophie vão à padaria e flagram
Iuri e Nanci no maior papo. Durval conversa com
Raquel sobre Afonso estar dormindo na casa de
Luísa e Débora escuta. Durval se dispõe a contar
histórias para Poliana dormir e Luísa acha graça.
Jefferson tranquiliza Kessya e dia que já resolveu
a situação com os celulares.

Jesus
Nicodemos fala sobre Jesus com as pes-

soas no templo. Helena se disfarça de judia
para procurar Judas Tadeu fora do palácio. Ja-
iro ajuda Laila a deixar o quarto sem ser notada,
mas Susana percebe. Coberto por um capuz,
Jesus para no meio da multidão. Edissa reen-
contra Judas Tadeu. Tomé consegue resistir à
bebida. O Satanás percebe a presença de Je-
sus no local. Helena suborna Caius para que
ele a ajude a sair do palácio. Maria se emocio-
na com as lembranças e é observada por seu
Filho. Caius ajuda Helena a deixar o palácio.
Livona se depara com Pedro no quarto de Ade-
la. Jesus é reconhecido e prega para as pes-
soas. Caifás fica indignado. Judas Iscariotes in-
siste em pedir a mão de Maria Madalena em
casamento, mas ela recusa.

 • SBT

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

As viagens serão uma ótima fonte de alegrias e
prazer nas próximas semanas. Tudo regado a
muita filosofia, entendimentos e aproximação de
outras culturas. Um clima amigável favorece en-
contros e reuniões com amigos e associados.

To
ur

o

Se você tem sócio ou aguarda receber valores
de indenizações, heranças e ações judiciais,
os astros sinalizam boa sorte e sucesso nas
próximas semanas. Prepare-se para este mo-
mento de colheita e expansão financeira.

G
êm

os

Se você está em um relacionamento, a tendência
agora é que ele se torne mais animado. Deixe-se
arrastar por essa vibração calorosa! Um pouco de
romance fará bem até para sua saúde. Uma nova
amizade embalará seu coração.

C
ân

ce
r Boa época para você adotar um animal ou ter um

momento mais presente com o seu. Alegrias sabo-
rosas e diárias trazem paz ao seu coração. Já os
assuntos relacionados a finanças podem oscilar
e preocupar você. Sempre que for possível, con-
verse abertamente sobre isso.

Le
ão

Quem tem um caso de amor para chamar de seu
está com tudo! Não tem? Com humor e encanto
para dar e vender, você fará sucesso em qual-
quer roda. Ainda mais hoje, com a Lua em Aquá-
rio. Suas chances estão ainda maiores!

V
ir

ge
m Tempo certo para alargar o ambiente, abrir jane-

las e deixar o Sol entrar. Época excelente para
agregar valor ao seu patrimônio com beleza, har-
monia e muita natureza, que é para deixar todo
mundo bem feliz. Inovações estão no caminho.

Li
br

a

Você está vivendo uma temporada curta, porém
ótima para caprichar na sua comunicação com o
ambiente. Agora é a hora de enfatizar sua rede de
relacionamentos e de ampliar os estudos. Conte
com uma ótima oportunidade hoje.

E
sc

or
pi

ão Você está vivendo uma temporada curta, porém
ótima para caprichar na sua comunicação com o
ambiente. Agora é a hora de enfatizar sua rede de
relacionamentos e de ampliar os estudos. Conte
com uma ótima oportunidade hoje.

S
ag

it
ár

io É de você que as pessoas querem ouvir que tudo
ficará bem no fim das contas. É do seu sorriso que
elas precisam para manter o pique e seguir aguen-
tando a onda forte que está vindo. Faça a sua
parte, seja esse modelo de fé e bom humor.

C
ap

ric
ór

ni
o Quantas vezes você duvidou e agora as pro-

vas estão aí! O plantio é livre, a colheita é
obrigatória. E, nela, tem os mimos, presentes
e pessoas que surgem do nada, aliviando a
barra. Confie!

A
qu

ár
io Você pode ser fiel aos seus amigos e compartilhar

com eles inúmeras crenças, mas sempre tem al-
guém novo que pode ser incorporado a turma.
Hoje a Lua em Aquário pede remanso, descanso
físico e distância de locais secos e áridos.

 P
ei

xe
s Trate bem aquelas pessoas com quem você sente

intimidade, seja de coração ou de crenças. Some
seus esforços aos delas e todos crescerão juntos.
Fé, otimismo e atitude objetiva são requisitos ne-
cessários agora. Confie na sua intuição.
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A bela aniversariante da semana Anna Karla de Paula,

em close especial para Arivonil Policarpo

Vanessa Gomes conta os dias à espera da doce Maria

Eduarda

Férias Culturais
Seguem até dia 18 as Férias Culturais em Cascavel. A

atividade é promovida pelo Programa Cultura em Ação e
destinada para crianças de 8 a 12 anos. Sempre das 14h às

17h, em diversos pontos da cidade. Hoje e amanhã as
atividades serão na Biblioteca Pública Municipal Sandálio

dos Santos.  Inscrições e informações:
programaculturaemacao@gmail.com e (45) 3903-1347.

Corra que as vagas são limitadas.

Hoje tem show
A dupla Bruno e Zeca garante o show desta quarta-
feira tocando os sucessos que todos gostam no

Botequim da Esquina.

Felicidades!

Karin Betiati, Mario Seidel, Alexandre Rorato,
Pedro Cesar, Vania Mara Trilo, Jorge Luiz

Linzmeier e Ailton Lima.

2º Old West na Rua
Neste domingo (13), na Rua Visconde de Guarapuava

quase esquina com a Avenida Brasil, no Centro de Cascavel,
será realizada a segunda edição do Old na Rua. Evento

promovido pelo Old West Pub com bandas de rock nacional
e internacional. O evento é gratuito com intuito de ajudar

os animais de ONGs locais, por isso, serão arrecadados
pacotes de ração, acessórios e produtos para pets.

Não adianta passar a vida
procurando a outra metade da

laranja se você é um limão azedo.
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Apreensões de cocaína
sobem 4.428% em 1 ano

A PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) de Cascavel divulgou ba-
lanço das apreensões do ano de
2018. Destaque para cocaína,
cujo volume cresceu 4.428%: fo-
ram recolhidas 2,7 toneladas da
droga ano passado, contra 53
quilos em 2017.

Apesar da quantidade expres-
siva de 6,9 toneladas de maco-
nha apreendidas em 2018, hou-
ve uma queda de 22,5% na
comparação com 2017 (8,9 ton).

Foram apreendidos ainda 74
quilos de crack, contra 84,7 qui-
los em 2017.

Em 2018 a PRF de Cascavel
recuperou 79 veículos rouba-
dos/furtados e prendeu 455
pessoas. Foram apreendidos
mais de 3,5 milhões de maços
de cigarros e 23 armas de fogo
e 10.827 munições.

Apreensões no Paraná
Em todo o Estado do Paraná a PRF apreendeu um total de 51 toneladas de
drogas, das quais 89,7% (45,7 ton) foram de maconha. Embora expressivo,
o volume recolhido de maconha é 11,4% menor que o de 2017.
A maior apreensão da droga foi registrada em janeiro de 2018, em Alto
Paraíso, noroeste do Estado, que somou 7,2 toneladas de maconha.
As apreensões de cocaína mais que quadruplicaram. Foram apreendidos
4.555,7 quilos da droga em 2018 contra 1.038,5 quilos no ano anterior.
As apreensões de crack aumentaram 13,8% em relação a 2017, totalizando
629,1 quilos da droga ano passado.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ainda 142 armas de fogo e 20,7 mil
munições, além de 18,4 milhões de carteiras de cigarro em todo o Estado.
Quase 2,9 mil pessoas foram presas e 624 veículos com alerta de roubo ou
furto foram recuperados.

413 toneladas de droga
Desde 2010, o intenso trabalho de fiscalização e as constantes operações nas rodovias
federais do Estado foram importantes no combate ao tráfico de drogas e armas.
Nesse período, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 397,4 toneladas de
maconha, uma média de 44 toneladas por ano. As apreensões de cocaína
somaram 9,8 toneladas e, de crack, 6 toneladas em todo o Paraná.
Foram apreendidas 1.321 armas de fogo, sendo 2017 o ano com mais
apreensões registradas no período (277) e mais 135.834 munições.

Apreensões de cocaína pela PRF

quadruplicaram em todo o Paraná

PRF
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Giro da
Violência

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Acidente grave
Um adolescente de 16 anos ficou em
estado grave ao avançar a via
preferencial e ser atingido por um
veículo no fim da tarde de segunda-
feira (7). O acidente aconteceu no
cruzamento das Ruas Érico Veríssimo
e Públio Pimentel, no Bairro Alto
Alegre, em Cascavel. O jovem
conduzia uma motocicleta Honda CG
e bateu em um Honda Civic. Ele
sofreu traumatismo craniano leve e
foi encaminhado ao Hospital
Universitário, onde permanece
internado sob observação. Uma jovem
que estava na garupa da motocicleta
sofreu várias escoriações pelo corpo e
foi encaminhada à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo. O
motorista do carro não se feriu.

Voltou para a cadeia
O Grupo de Diligências Especiais da
Polícia Civil de Cascavel prendeu na
noite de segunda-feira (7) um
foragido da PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) desde 2016.
Renato Nunes, de 31 anos, é
considerado de alta periculosidade.
Contra ele constam dois mandados
de prisão, com condenação de mais
de 16 anos de prisão. O homem
estava no Bairro São Cristóvão.

Mulher traficante
Uma garota de 18 anos foi presa
pelo GDE (Grupo de Diligências
Especiais) por tráfico de drogas na
zona norte de Cascavel. Um usuário
detido com uma bucha de cocaína
contou que comprou a droga da
mulher. A polícia encontrou então
Juliana Teixeira Fogaça em uma casa
na Rua Adolfo Garcia, no Bairro
Tarumã. Com ela a polícia encontrou
droga pronta para a venda e R$ 450
em dinheiro. Juliana foi
encaminhada para a 15ª SDP, onde
foi autuada por tráfico de drogas.

Aeromédico:
2 voos por dia
O ano recém-começou e o trabalho

das equipes de socorro que atuam em

Cascavel e região já foram essenciais

no atendimento a diversas vítimas do

trânsito. De acordo com o diretor técni-

co do Consamu (Consórcio Intermunici-

pal do Oeste), Rodrigo Nicácio, o aero-

médico do socorro realizou na tarde de

ontem (8) a 15ª missão de 2019, numa

média de quase dois voos por dia.

A rapidez com que o helicóptero

consegue chegar até as vítimas para

o atendimento tem sido determinan-

te entre a vida e a morte. Desde que

o aeromédico começou a operar, já

passam de 1.900 voos para atendi-

mentos em toda a região.

A missão dessa terça-feira (8) foi

para salvar a vida de uma garota

de 12 anos que ficou em estado

grave em um acidente ocorrido na

altura do KM 489 da BR-277, em

Laranjeiras do Sul.

A adolescente sofreu lesões gra-

ves e, após receber os primeiros

atendimentos, foi levada até o HU

(Hospital Universitário) de Cascavel

pela aeronave.

O condutor do veículo, de 33

anos, trafegava no sentido a Cas-

cavel quando perdeu a direção e

colidiu violentamente contra um

barranco. O veículo Honda Civic,

com placas de Medianeira, teve a

frente completamente destruída,

mas o motorista não precisou de

atendimento médico.

Além da menina de 12 anos,

mais três pessoas que estavam no

carro ficaram feridas: uma mulher

de 40 anos teve ferimentos graves;

uma mulher de 63 anos, também

com ferimentos graves e outra ado-

lescente de 16 anos, com ferimen-

tos leves foram levadas ao Hospi-

tal Santo Antônio de Guaraniaçu.

GM faz reciclagem
Até 25 de janeiro, os 41 servidores da
GM (Guarda Municipal) de Cascavel
que portam armas de fogo participam
do curso de requalificação anual
obrigatória. O curso teve início nessa
terça-feira (8) e é organizado pela
Gerência de Divisão Operacional da GM
e ministrado pelo corpo docente da
Polícia Militar.
São 38 homens e três mulheres que
participarão de 44 horas aulas
voltadas para reciclagem de
técnicas de abordagem, armamento
e tiro, uso progressivo da força,
policiamento comunitário e
atividades de defesa civil.
As aulas se somarão às outras 36 horas
já realizadas, completando assim a
carga anual obrigatória de 80 horas.
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Cassiano Klein chega e
assume o Cascavel Futsal

FÁBIO DONEGÁ

Gigante do salonismo paranaen-

se que inicia 2019 com novo técni-

co após mais de 20 anos, o Casca-

vel Futsal já vive a era Cassiano

Klein. O treinador chegou à Capital

do Oeste paranaense na noite de

segunda-feira, reuniu-se com diri-

gentes e demais integrantes da

comissão técnica na tarde de on-

tem hoje já terá sua primeira ativi-

dade na nova equipe, com a ob-

servação dos jovens talentos que

defendem a cidade nos Jogos da

Juventude e também dos que

compuseram o elenco principal da

Serpente Tricolor no ano passado.

Klein, de 36 anos e gaúcho de

Machadinho, assinou por três anos

com a equipe cascavelense, depois

de ter ficado por seis temporadas

no Joaçaba (SC), na qual iniciou a

carreira de atleta e depois voltou

como treinador para levar o time à

elite do Catarinense e sair como

vice-campeão de 2018.

Do campeão, o Tubarão, ele

trouxe consigo para o Cascavel

Futsal o assistente técnico Eliabe de

França Figueiredo, de 20 anos, além

do preparador físico carioca Már-

cio �Batuta� Ferreira, que estava no

futsal russo e que chegará sábado

ao pentacampeão paranaense. Os

demais integrantes da comissão

técnica já são conhecidos do tor-

cedor cascavelense: o supervisor

Paulo Rocha, o Português; o pre-

parador de goleiros Gilmar Costa,

o Gilmarzinho; e o massagista Be-

nedito Alves de Lima, o Mangaba.

Assistente Eliabe e técnico Cassiano Klein já estão em Cascavel

O futsal paranaense
Apesar de ter construído boa parte da carreira em Santa Catarina, Cassiano Klein conhece
bem o salonismo paranaense, pois além de enfrentar equipes do Estado por competições
nacionais, já atuou por aqui. “Joguei no Foz Futsal em 2005 e o futsal paranaense já era
extremamente competitivo. Hoje a visibilidade aumentou demais. Tanto que creio que seja a
força máxima dos Estaduais do Brasil. Temos outros fortíssimos, como os de São Paulo,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas vejo que cada vez mais as equipes paranaenses
estão caminhando para a profissionalização. É um campeonato de altíssima qualidade, com
seis equipes na Liga e as que não disputam sabemos que são muito bem ajustadas, muito
bem treinadas e estruturadas. Vejo que 2019 vai ser uma competição de altíssimo nível”.

Equipe competitiva
Cassiano Klein não priorizou biótipos ou características específicas na montagem do elenco
do Cascavel Futsal, que contratou 13 jogadores para 2019. A escolha foi por jogadores
polivalentes e aguerridos. “Buscaremos ser equipe competitiva. Temos uma filosofia muito
clara, que é de propor o jogo, de ser uma equipe agressiva defendendo e atacando, de
muito dinâmica e ‘universal’, na qual jogadores não guardam muito posição. Claro que
num grupo igual nosso temos jogadores específicos, como Jorginho, que é um diferencial,
um pivô de referência. Os demais são ‘universais’, jogam em qualquer parte da quadra. A
ideia é que nossa equipe se defenda muito forte, seja rápida, dinâmica e que conduza,
procure controlar o jogo, goste de ter a posse bola para conseguir controlar o jogo. A
ideia é sermos um time extremamente competitivo, com jogadores que se doem, que se
entreguem muito vestindo a camisa do Cascavel”.

Mais que um assistente
Profissional que chega para uma função inédita no Cascavel Futsal, Eliabe de França
Figueiredo, de 20 anos, deverá ser mais um assistente do técnico Cassiano Klein. Ele
deverá ser uma espécie de “braço direito” de todo o elenco.
“Eu chego para auxiliar no trabalho de quadra, com análise de desempenho, filmagens e
também edição de vídeo. Chego, sim, para ser um ‘braço direito’”, diz o jovem, que em
2018 foi adversário de Klein na final do Campeonato Catarinense e levou a melhor.
Eliabe vê a oportunidade na Serpente Tricolor como importante na carreira: “eu era
treinador do sub-17 e do sub-20, e auxiliar na equipe adulta do Tubarão. Fui campeão
diante do Cassiano e conversamos bastante depois que ele fechou com o Cascavel. Eu
preferi vir para cá pela experiência. O pessoal que vier ao ginásio vai ver a diferença dele
para os demais treinadores. A vinda dele é importante, é uma cultura nova, com um estilo
de jogo diferente. Creio que vamos agradar ao torcedor do Cascavel e espero também
obtermos resultados muito bons”.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 04  DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Anderson Costa e Wania Cristiane Beloni

2- Adevilson Valerio da Silva e Patricia Cosmo Cordeiro

3- Marcel Carneiro Rodrigues e Larissa Eugenia Zanini

4- Rafael Aparecido Rossi e Letícia dos Santos Dias

5- Ronaldo Almeida de Argolo e Eni Voos

6- Lucas Martini Tiscoski e Sueleen de Biazi

7- Aldevino Alves Barbosa e Luzineide Rodrigues dos Santos

8- Douglas Müller e Flávia Carina Batista Schmidt

9- Marcelo de Araujo e Maysa Rodrigues da Silva

Bola rola no Ginásio da Neva
Com a chegada de Cassiano Klein, a

bola já voltará a rolar no Ginásio da Neva
nos próximos dias. Hoje, amanhã e sex-
ta-feira, a partir das 16h30 nos três dias,
o treinador do Cascavel Futsal conhecerá
e observará em ação os jovens que ves-
tem a camisa da cidade nas competições
de base do calendário oficial do Estado.

�É fundamental termos categorias
de base. Com certeza temos aqui em
Cascavel vários jogadores com talento
e promissores, com capacidade e qua-
lidade. Claro que pra se jogar a Série
Ouro e a Liga tem que haver a transi-
ção, temos que ser justos com o atleta.
Então, a primeira ideia é identificar os
potenciais que temos na cidade. Em
conjunto com professor Edmilson Pe-
reira [técnico da equipe dos Jogos da
Juventude, na categoria sub-18], vamos
trabalhar somente com esses jovens
nos próximos dias, com foco total ne-
les, para sermos justos e conseguir ava-
liar, explicar, ver vídeos, enfim, ter um
tempo nosso, porque a ideia, a longo
prazo, é ter meninos aqui de Cascavel
e também da região que consigam atu-
ar no profissional. É um trabalho com
calma, paciência e cautela, porque não
se forma um jogador de altíssimo nível
em pouco tempo�, diz Klein.

A ideia do treinador é monitor os jo-
vens talentos e contar com eles em trei-
nos do Cascavel Futsal, em períodos cur-
tos, com poucos e diferentes jogadores
a cada semana, o que seria uma �pon-
te� para o atleta subir de categoria.

O elenco
Para o grupo de jogadores, o Cascavel Futsal
anunciou a contratação de 13 reforços: os
goleiros Alê Falcone (retorno de Portugal),
Barack (Corinthians) e Thiago (Barueri); os
fixos Gustavo Saraiva (APF/ Associação
Parobeense de Futsal) e Wilsinho (Atlântico);
os alas Rabisco (Peñíscola Rehabmedic/ESP),
Pedala (Uruguaiana), Deivão (Assoeva),
Humberto (APF), Parrel (Marechal) e Edimar
(Joaçaba); e os pivôs Roni (APF) e Diego
(Joaçaba). Já as renovações ficaram por
conta do fixo Issamu, dos alas Adeirton e
Madson e do pivô Jorginho. Eles se
apresentarão na semana que vem para o início
da pré-temporada, na terça-feira, dia 15.

 A quadra da Neva ganhou atenção especial ontem, com muita água e sabão

 FÁBIO DONEGÁ
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COPA SÃO PAULO

13h45 Boavista x Guarani

13h45 Taubaté x Vasco

13h45 Desp. x Novorizontino

13h45 Trem x Batatais

13h45 Guarulhos x Madureira

13h45 CRB x Botafogo-SP

13h45 Confiança x Taboão da Serra

13h45 Visão Celeste x Uberlândia

13h45 River-PI x Trindade

13h45 São Bernardo x CSA

13h45 Queimadense x Sertãozinho

13h45 Ceilândia x Ponte Preta

13h45Francisco FSFCx V. da Conq.

13h45 Legião FC x Mirassol

13h45 São Bento x Santa Cruz-PE

13h45Inter de Limeirax América-RN

13h45 Real Desp. x Bragantino

14h45 São José-RS x Rio Preto

16h Taquaritinga x Bahia

16h Carajás x Tubarão

16hUnião Barbarense x Vitória

16h Votuporanguense x Internacional

16h Flamengo-SP x Coritiba

16h Itapirense x Figueirense

16h Elosport x Londrina

16h Desp. Brasil x Remo

16h Jaguariúna x Flamengo

16h EC São Bernardo x ABC

16h Primavera x Fortaleza

16h Andradina x Ceará

16h VOCEM x Sport

16h Osv. Cruz x Atlético-GO

16h Nacional-SP x Goiás

16h Juventus-SP x Avaí

16h Manthiqueira x Juventude

16h45 Holanda-AM x Serra-ES

16h45 Rio Claro x Marília-MA

17h Penapolense x Chapecoense

18h CSP x Comercial-SP

19h Ferroviária-SP x São Paulo

19h Velo Clube x Náutico

19h15 Galvez-AC x XV de Piracicaba

20h15 Tupã x Athletico-PR

21h30 Capivariano x Palmeiras

CARIOCA

16h Nova Iguaçu x Resende

16h Macaé x Americano-RJ

CEARENSE

17h Floresta x G. de Juazeiro

22h30 G. de Sobral x Ferroviário

COPA DA LIGA INGLESA

17h45 Man. City x Burton Albion

COPA DA LIGA FRANCESA

15h45 Mônaco x Rennes

18h05 PSG x Guingamp

18h05 Bordeaux x Le Havre

COPA DO REI

16h30 Girona x At. de Madri

17h30 Getafe x Valladolid

17h30 Villarreal x Espanyol

18h30 Real Madrid x Leganés

JOGAM HOJE

Arrascaeta no
Flamengo

O Flamengo está muito perto
de anunciar a compra de Giorgian
De Arrascaeta. Com o CEO Bruno
Spindel em Montevidéu, o clube se
acertou com o Cruzeiro e pagará
12,5 milhões de euros (R$ 53,1
milhões) por 50% dos direitos do
uruguaio de 24 anos.

Representado pelo empresário
André Cury na reunião, o Cruzeiro
aprovou o novo valor oferecido. A
quantia é referente às fatias do clu-
be mineiro e do Supermercados BH.
Eles têm 25% cada. No entanto, a
Raposa ficará com um montante
superior à metade. Este é um dos
pontos abordados na nova reunião,
mas a equipe deve embolsar entre 7
milhões de euros (R$ 29,75 mi) e 8
milhões de euros (R$ 34 mi).

Ainda há discussão para a com-

pra de parte dos direitos econômi-
cos que são ligadas ao Defensor
Sporting, do Uruguai. O clube es-
trangeiro é dono de 50%. Desta
forma, o Flamengo seria dono de
pelo menos 75% de Arrascaeta.

O Cruzeiro tenta também o per-
dão de dívidas elevadas do passa-
do. O clube quer o fim dos débitos
pelas compras de Mancuello, do Fla-
mengo, Gonzalo Latorre, do Club
Atenas/URU, e do próprio Arrascae-
ta, do Defensor Sporting.

Os mineiros devem R$ 4 milhões
pela aquisição de Mancuello e cerca
de 4 milhões de euros (R$ 17 mi-
lhões) pelas aquisições de Arrascae-
ta e Latorre. O primeiro caso é dis-
cutido na Câmara Nacional de Reso-
lução de Disputas da CBF e os dois
últimos estão na Fifa.

Após muitas idas e vindas, a
novela Gabigol está próxima de

seu fim. O artilheiro do
Campeonato Brasileiro de 2018
obteve a liberação da Inter de

Milão para atuar por empréstimo
de um ano no Flamengo e está por

detalhes de assinar com o clube
carioca. A informação foi dada
pela “Skysports”, da Itália. Na

negociação, ficou acordado que o
Rubro-Negro arcará com os

salários do atacante, que por
outro lado aceitou estender seu

contrato com a Inter de Milão por
mais um ano (até 2021). Pesou

para a decisão o fato de Gabigol
demonstrar muito interesse em
defender o Flamengo em 2019.

Por enquanto, o time carioca
anunciou apenas o zagueiro

Rodrigo Caio, ex-São Paulo, como
reforço para esta temporada.

SANTOS FC


