
 , 17/01/2019
Edição 8181 - Ano 42

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

 Uma luta que parece não ter fim agora ganha uma explicação: a prefeitura tem uma demanda
reprimida de 600 ambulantes que fizeram solicitação de alvará e ainda não tiveram resposta.

Alguns esperam desde 2014. Para tentar resolver esse problema, os ambulantes estão sendo
convocados para tentar se regularizar, mas o prazo termina no fim deste mês.

600 ambulantes aguardam
alvará há quase cinco anos
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FÁBIO DONEGÁ

Enquanto as obras do Ecopark Oeste seguem em ritmo acelerado, famílias que moram
nas margens do Córrego Bezerra não sabem o que vai lhes acontecer. Três casas

estão irregulares, mas ninguém sabe como resolver.
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 Presidente Jair Bolsonaro,
durante assinatura do

decreto que flexibiliza a
posse de arma de fogo

no Brasil.

 “Por muito tempo, coube
ao Estado determinar

quem tinha ou não
direito de defender a si

mesmo, à sua família e à
sua propriedade. Hoje,
respeitando a vontade

popular manifestada no
referendo de 2005,

devolvemos aos cidadãos
brasileiros a liberdade

de decidir”.

Opinião
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Ser mãe empreendedora

 Livia Marques é psicóloga

 Quando decidi, realmente, empreender eu já tinha meu filho mais
velho e tinha acabado de passar por um forte assédio moral na empresa
em que trabalhava. Decidi fazer algo que eu já gostava e era minha
área. A Psicologia. Eu conciliava a clínica com o RH, trabalhando com
carteira assinada. Então, fui, mesmo com o maior medo. Logo depois no
Brasil veio a tal crise e as pessoas me perguntavam: “Você é louca?! Faz
um concurso!”

Eu simplesmente fingia que não ouvia e continuava. Ser empreen-
dedora não é fácil, aliás, empreender não é nada fácil no nosso país.
Mas eu faço isso e gosto muito do que realizo, tenho paixão real pelo meu
trabalho. E o principal: mostro isso para meus filhos. O que faz com que
eles entendam o meu trabalho e me admirem. Por mais que tenha dias
que sentimos muita falta uns dos outros.

Eu, como mãe e psicóloga (a pessoa é psicóloga e tem filhos), sou
bombardeada, sim! E sou muito. Por exemplo: “Essa mãe não liga para
os filhos, só trabalha”. E os julgamentos continuam: “Ela não tem tempo
para os filhos, trabalha todos os dias e em todos os horários”. Essas
frases ouço com muita frequência.

Por mais que eu seja psicóloga, sei que precisamos nos ater às
coisas boas, mas os julgamentos doem muito.

Pessoas, não julguem mães que trabalham nem que empreendam!
Aliás, vamos parar com esse julgamento de que essa mãe é ruim ou não
dá atenção necessária. Crianças e mães não nascem com manuais. E
outra, vamos levar em consideração que mães podem gostar do que
fazem e podem trabalhar e não perderem seu amor materno. Essa ideia
de que se a mulher estiver trabalhando é péssima mãe deve ser deixada
de lado. Será que hoje falam dos pais que trabalham? O que você acha?

Ser mãe, empreender é muito bom, para mim é. Eu realmente me
canso muito mais do que com a CLT.

Mas a minha satisfação, a alegria de estar fazendo a minha agenda,
por mais que às vezes ela possa não bater com a da família, é muito boa.

Outra grande questão é a importância de quando se tem apoio, seja
da família, de amigos, do companheiro(a). Isso é um grande diferencial.

Se você tem medo e/ou passa por julgamentos, acredite, as pessoas
falam. Mas apenas você pode ir atrás do que sonha.

AGÊNCIA BRASIL

ChuvaChuva
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Atestados aumentam
em período de férias

ESPECIAL VEREADORES

Prestes a deixar a pre-
sidência da Comissão Per-
manente de Saúde, o vere-
ador Roberto Parra (MDB)
aponta indícios de irregula-
ridades na emissão de
atestados médicos em
Cascavel. Ao analisar da-
dos apresentados pelo de-
partamento de Recursos

Humanos, o vereador cons-
tatou que 20% dos servido-
res públicos municipais apre-
sentaram atestados justa-
mente entre dezembro e ja-
neiro, situação que se repe-
te em julho de cada ano, pe-
ríodos que coincidem com as
férias escolares. São mais
de 1,3 mil funcionários.

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Fábio Donegá

Nos demais meses, a
incidência de pedidos de
afastamentos para trata-
mento clínico gira em tor-
no de 6,5%, ou seja, me-
nos de um terço.

Enquanto esteve à frente
da Comissão, Parra conhe-
ceu a rotina das Unidades
Básicas de Saúde e das

 HojeNews - Como ava-
lia os dois anos na Comis-
são de Saúde?

Roberto Parra - É um
desafio a saúde em Cas-
cavel. As ações no come-
ço de mandato foram gra-
tificantes. Visitamos três
vezes por ano cada unida-
de, inclusive no interior.
Nas UPAs as visitas foram
diárias para dar auxílio
imediato e tentar encami-
nhar a população aos pro-
cedimentos adequados.

HojeNews - Que apura-
ção está em andamento
agora?

Parra - Estamos apu-
rando o alto índice de
atestados. Os documen-
tos variam entre afasta-
mentos de 10 a 90 dias.
Temos uma média de
6,5% dos servidores que
apresentam atestados,
mas entre dezembro e ja-
neiro o volume aumenta
para 20%, e em julho a
mesma coisa. Isso já re-
presenta uma prática ilíci-
ta. Coincide com as férias
escolares e isso só já com-
prova irregularidade. Há
uma prática nociva.

HojeNews - E qual a re-
alidade na Secretaria de
Saúde?

Parra - O médico disponi-
biliza a um companheiro de
trabalho o atestado e como
vai contestar? É difícil inibir a
prática, mas temos certeza
que estão fazendo algo ilíci-
to, mas, para descobrir, pro-
var e punir é complicado. Só
para se ter uma ideia, 26%
dos servidores na Secretaria
de Saúde estão com atesta-
do psiquiátrico e não tem
como comprovar o que o pa-
ciente tem no prontuário, o
nível de doença, o que preci-
sa tratar... fica muito vago
para atestados de médicos
e servidores.

HojeNews - Qual seria a

solução?
Parra - Tem que pagar o

profissional pelo que traba-
lha. Por exemplo, tivemos
avanço UPA Tancredo. Temos
poucas reclamações desde
que a unidade foi assumida
pelo Consamu, que contratou
médicos. A questão é a faci-
lidade de exonerar um servi-
dor. Esperamos que o gover-
no federal flexibilize essa si-
tuação, como a estabilidade
no setor público.

HojeNews - Que irregula-
ridades constatou?

Parra - Na UPA, tem mé-
dico que atende sete e outro
que atende apenas um paci-
ente - esse profissional de-
veria ser exonerado. No co-
meço eles trabalham em um

ritmo acelerado, mas com
o tempo o sistema os
obriga a atenderem me-
nos... porque veem que os
outros atendem menos. O
Município contratou médi-
cos, passou de 23 equi-
pes do Programa Saúde
da Família para 49 e as
dificuldades não acabam.
Precisamos que as cida-
des tenham autonomia e
que cada município se
ajuste às suas realidades.

HojeNews - A munici-
palização da saúde é
uma saída?

Parra - A Gestão Ple-
na passa ao município a
administração e a fiscali-
zação fica mais perto. Ao
governo do Estado fica di-
fícil fiscalizar. Entendo que
precisamos avançar. Via-
jei a Foz do Iguaçu para ver
como funciona lá, mas o
sistema quebrou devido à
corrupção: vereadores,
prefeito e secretário de
Saúde presos. Temos que
levar em conta os bons
exemplos, como Pato
Branco, Londrina e Marin-
gá, onde a gestão plena
funciona.

UPAs (Unidades de Pronto-
Atendimento). Para ele,
uma das saídas seria a fle-
xibilização da estabilidade
no serviço público, o que
permitiria maior gestão e
controle dos abusos.
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Com a implantação da nova placa padrão
Mercosul, a Cettrans informa que condutores
que já possuem a nova placa em seus veículos
deverão aderir ao cartão de estacionamento
de 30 minutos e 1 hora para utilizar o
Estacionamento Regulamentado. Isso porque o
sistema dos parquímetros e do aplicativo
precisam ser alterados e atualizados para esse
novo modelo das placas.

 Em Cascavel, levantamento fei-
to pela Coplaa (Comissão Perma-
nente de Licenciamento de Autôno-
mos e Ambulantes) apontou a exis-
tência de uma demanda reprimida
de 600 ambulantes com solicita-
ção de alvará desde 2014. Diante
dessa situação, o prefeito Leonal-
do Paranhos determinou ao presi-
dente da Comissão, José Luiz Fer-
reira, que agilizasse a regularização
da situação desses trabalhadores.

Por conta disso, a Coplaa fez um
chamamento público, cuja Resolu-
ção 001/2019 foi publicada ontem
(16), convocando todos os ambu-
lantes que têm protocolo, aqueles
que pediram alvará pela primeira
vez e os que já possuem o docu-
mento para que façam a atualiza-

Prefeitura “descobre”
600 pedidos de alvará

ção cadastral para análise de pro-
cesso de licença de funcionamen-
to na Secretaria de Finanças.

“A gente tem que analisar os
processos em ordem cronológica.
Eu não posso analisar um proces-
so de 2018, sendo que tenho um
de 2016 esperando análise, e es-
tão sendo feitos novos protocolos

DESISTIRAM
O presidente da Copla disse que “provavelmente metade

desses ambulantes já não estão mais trabalhando na informali-
dade”. Por isso, ele acredita que irão apenas os ambulantes que
ainda querem o alvará. “E, para esses que se apresentarem, a
gente vai analisar o processo para conceder a licença. Assim,
resolvemos a demanda reprimida. Todos, obrigatoriamente,

precisam se apresentar e os que não o fizerem entenderemos
que não querem mais o alvará”, completou.

 Cettrans orienta

que precisam ser analisados. Para
resolver esse problema, decidimos
fazer um chamamento público para
que todos os requerentes de co-
mércio ambulante se apresentem
na Secretaria de Finanças para atu-
alizar seus cadastros. Assim, to-
dos poderão trabalhar tranquilos”,
explicou Ferreira.

 O Pregão Eletrônico 289/2018, da
Secretaria de Educação, para registro de
preços de 12 meses para aquisição de
gêneros alimentícios não perecíveis que
compõem a merenda escolar das escolas
e dos Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) de Cascavel, teve valor
máximo estimado R$ 6.208.150, e houve
bom desconto por conta da disputa entre
os participantes do certame.

Quatorze empresas participaram do
pregão e, após um dia todo de disputa, o

Merenda: economia de R$ 1,2 milhão
resultado: uma economia de 20% para o
Município. “Com esse resultado, o
Município vai conseguir comprar os
alimentos para atender aos alunos da rede
municipal por R$ 4.951.360. A diferença
na economia para os cofres públicos é de
R$ 1.256.990”, destacou o secretário de
Planejamento e Gestão, Edson Zorek.

De acordo com Zorek, a partir de
agora, a empresa que obteve a melhor
classificação terá prazo de três dias para
entregar a documentação de

habilitação. Na sequência, abre-se
prazo de dez dias para análise das
amostras, classificação das propostas e,
por último, a fase de habilitação da
empresa vencedora do pregão.

Dentre os alimentos que compõem o
cardápio da merenda estão açúcar
cristal, achocolatado em pó, arroz
parboilizado, biscoito amanteigado,
biscoito maria, biscoito maisena, café,
farinha de trigo, feijão preto, leite de vaca,
macarrão óleo de soja e biscoito salgado.
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 Histórias de partos no trânsito
ainda acontecem com certa frequ-
ência, mas nunca perdem a emoção.
Um desses casos aconteceu ontem
em Cascavel. Mais precisamente no
movimentado Trevo Cataratas, um
dos mais importantes entroncamen-
tos rodoviários do Sul do País, onde
junta as BRs 277, 369 e 467.

Não bastasse o susto, não era
um, mas dois bebês. Mãe de pri-
meira viagem, Rosicléia Diogo Ro-
cha, de 28 anos, já estava na am-
bulância do Samu a caminho do
hospital, quando foi surpreendida
com a chegada de Liz e Stella, que
se anteciparam em uma semana
da previsão do nascimento. A am-
bulância parou no acostamento e
os socorristas precisaram fazer ali
mesmo os dois partos.

Susto e muita emoção para o
pai Mayres Robertson, que não
conseguiu segurar as lágrimas:
“Foi muita adrenalina. Tive muito
medo, mas no fim as duas meni-
nas chegaram saudáveis, bonitas

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Divulgação

 Rosicléia Diogo Rocha e Mayres Robertson moram em Cafelân-
dia. Rosicléia começou a ter contrações pela manhã e o marido

pegou o carro para trazê-la a Cascavel. Mas em Corbélia, perto do
posto de pedágio, as contrações ficaram mais intensas e eles

pediram ajuda às equipes da Viapar, concessionária que adminis-
tra a BR-369, que a atenderam. O Samu foi acionado com a missão
de trazer os bebês ainda na barriga, para que nascessem conforme
o planejado: dentro do Hospital Policlínica. Só que as gêmeas não

quiseram esperar, para surpresa dos socorristas.
“Esse é o meu primeiro caso de parto gemelar dentro de ambulân-

cia. É uma grande emoção. Nós estávamos preparados para isso,
caso acontecesse, e deu tudo certo. Nasceram duas meninas saudá-
veis. Esse é o segundo caso de gêmeos nascidos em ambulância em
pouco mais de um ano”, disse o médico Cristiano Mroginski, o herói

que realizou com sucesso o parto das irmãs Liz e Stella.

e agora elas e a mãe estão pas-
sando bem. Graças a Deus deu
tudo certo”, disse Mayres, logo
depois do duplo nascimento.

E as bebês nasceram fortinhas. Liz
nasceu com 2,1 quilos e Stella, com
2,3 quilos. A diferença do parto de uma

e de outra foi de 12 minutos.
Segundo Mayres, a esposa e as

bebês estão no hospital e devem
ganhar alta até o fim de semana.

Pressa: gêmeas nascem
no Trevo Cataratas

DEPOIS do susto, só comemoração dos pais e dos socorristas

 Primeiro caso

“É UMA grande emoção”, disse o médico

Cristiano Mroginski
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 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

 O Hospital Uopeccan ganhou
novo presidente no fim da manhã de
ontem (16). Depois de 20 anos à
frente da instituição em Cascavel e
Umuarama, Ciro Kreuz se despediu
e passou o cargo para Leopoldo Fur-
lan, presidente do Sindilojas.

A solenidade reuniu rotarianos,
médicos, diretores e convidados no
auditório do centro de estudos do
hospital, no Bairro Santo Onofre,
região oeste de Cascavel.

Furlan sabe do desafio que será
tocar dois hospitais que são refe-
rência nacional: “É um desafio enor-
me. Sem sombras de dúvida, é uma
nova experiência para mim. Eu era
vice-presidente, mas ser o presiden-
te é totalmente diferente”.

Segundo ele, os projetos terão
continuidade e agora vai se empe-
nhar para manter e melhorar os
atendimentos, bem como buscar
novos apoios e desenvolver novos
projetos. “São 1,3 mil procedimen-
tos realizados por dia no hospital.
As operações custam R$ 10 mi-
lhões por mês. Precisamos conti-
nuar com as ações, fazer eventos e
pedir doações para que o nosso tra-
balho já consagrado continue fazen-
do a diferença e ajudando a salvar
tantas vidas”, enumera.

BOAS-VINDAS

Agora ex-presidente, Ciro Kreuz
avalia de forma positiva os 20 anos
que ele dedicou à Uopeccan. “Gra-
ças a toda a equipe do hospital,
aos voluntários, à comunidade, con-
seguimos crescer e sermos o que
somos hoje. Sem eles ficaria mui-
to difícil chegar até aqui. Nós, com
muita luta, mantivemos as estrutu-
ras e os equipamentos e consegui-

CIRO Kreuz dá as boas-vindas a Furlan:

“Capacidade, vontade e preparação ele

tem de sobra”

Furlan assume Uopeccan:
“É um grande desafio”

A Uopeccan (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate
ao Câncer) começou sua história em 12 de julho de 1991, desen-

volvida por um grupo atuante de rotarianos em Cascavel.
O Hospital do Câncer é um centro de excelência em oncologia

prestes a completar 28 anos de atividades desenvolvidas, desde
o acolhimento das famílias até os mais complexos exames, cirurgi-
as e tratamentos contra vários tipos de cânceres, doenças hepáti-
cas e outras especialidades. Uma das conquistas mais recentes,

o centro de saúde é o único do interior do Paraná habilitado e
credenciado para realizar transplante de fígado. Em 2016 a Uopec-
can se tornou um Hospital Acreditado. É o único Cacon (Centro de
Alta Complexidade em Oncologia do Paraná) e também o único que
possui o Selo da ONA (Organização Nacional de Acreditação), que

certifica a qualidade dos serviços de saúde no Brasil.

mos dar um ótimo atendimento
para os nossos pacientes e isso
será continuado”.

Kreuz deu as boas-vindas a Fur-
lan: “Espero que você fique por mui-
tos anos na presidência. Capacida-
de, vontade e preparação o Furlan
tem de sobra”.

 Centro de Excelência
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 As obras do Ecopark Oeste em
Cascavel seguem em ritmo acele-
rado na região dos Bairros Santa
Cruz e FAG. Orçadas em mais de
R$ 13,2 milhões, começam a dar
cara nova ao Córrego Bezerra, até
então quase que invisível. Mas ape-
sar do valor da obra e do tempo em
que ela vinha sendo planejada, nin-
guém se atentou para as famílias
que moram no local de maneira ir-
regular. Agora, ninguém sabe o que
fazer com elas.

Os moradores acompanhavam
a aproximação das máquinas na
casa deles e até chegaram a reco-
lher o que tinham no quintal, que
agora já teve a terra revirada para
a construção do parque. Apesar de
os trabalhos terem começado ain-
da em dezembro, apenas nesta se-
mana é que uma servidora da pre-
feitura foi até lá conversar com
eles. “Eu não tenho para onde ir.
Moro aqui há mais de oito anos.
Vieram agora falar que nossas ca-
sas estão irregulares. Estou mui-

Ecopark: Obra milionária
“esqueceu” de área ocupada

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

to preocupado. Cada vez que a
obra avança para o meu lado eu
vou reorganizando minhas coisas.
Parece que se esqueceram de avi-
sar a gente”, reclama José Gregó-
rio Neto, que mora em uma das três
casas na margem do córrego. As
máquinas passam bem pertinho
da casa dele.

Patrícia Angela da Rocha conta
que também recebeu uma visita: “A
moça falou que faltam algumas coi-
sas ainda, que depende de vir fis-
cal aqui e outros procedimentos.
Mas ela disse que essa casa que

 Município não tem para onde levar famílias
O presidente da Cohavel, Nei Haveroth, informou que uma

assistente social da companhia foi conversar com os moradores e
que agora que os dados sociais foram coletados a situação tramita
na prefeitura. “Não temos ainda um local para levar essas famílias.
Temos que sentar e ver bem certo o que será feito lá. Eu tenho que
esperar o parecer de outros departamentos do Município para que
a Cohavel possa dar qualquer tipo de prosseguimento”, explica.

Já os moradores esperam que tudo seja resolvido: “Tomara que
cosigam nos ajudar. Só saio daqui se tiver outro lugar para morar.

Estou aguardando o andamento dessa história para ver no que isso
vai dar”, afirma José Gregório Neto, um dos moradores que terão

de desocupar a área verde.

eu moro era uma das que estão ir-
regulares. Ainda não sabemos o
que vai acontecer com a gente”.

“O que sabemos é que são es-
sas casas. Eu e o restante dos
moradores temos escritura do
lote, documentação, tudo cer ti-
nho. Mas não sabemos o que vai
acontecer com essas pessoas.
Veio gente da prefeitura só agora
conversar conosco para ver como
está a situação de todos os lo-
tes”, conta a aposentada Jucena
Bortoloso, que também mora nas
proximidades do parque.

EM meio às máquinas, casas parecem que vão desmoronar a qualquer momento
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Daniela Cervi, nova

jornalista formada

pela Univel

A professora Vera

Drage comemora mais

um ano de vida no

lindo Parque das Aves

Lurdes Tirelli Guerra,

mais conhecida como

Lurdinha, recebe muitos

beijinhos hoje do maridão

Márcio Guerra
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 Toda panela      tem sua
tampa. Estou achando

que nasci pra ser
frigideira.

Felicidades!

Vânia Müetzemberg,
Fabiano Valliati, José
Ricardo Santos, Israel

Regner, Juceli
Schenberger, Leandro
Bonette, Rose Nicacio
e Ivair Laurentino de

Souza.

 Alegres Saudades
O médico Jesus Viegas

participa da Manhã de
Autógrafos na Barraca da

Literatura (42) na Feira do
Teatro no domingo dia 27
de janeiro. Ele escreveu um
dos livros mais deliciosos da

temporada, que estará
autografando na ocasião:
“Alegres Saudades”. Vale a

pena prestigiar!

Tributo a Tim Maia
Esta é para matar a saudade... O Jaydin do Édenn realiza neste
sábado tributo a um dos maiores mitos da música brasileira.

Você vai se surpreender com Bel Irineu, cantor profissional que
mora em Foz do Iguaçu, cópia viva do grande Tim Maia, tanto

na aparência quanto na voz. É um show imperdível...

Saúde Mental
A UBS São Cristóvão

retomou as reuniões do
Grupo de Saúde Mental para

Idosos. Para saber mais
sobre o grupo basta ir até a
unidade, na Rua Cartola, s/
nº (entre as Ruas Castro e
Ermelindo de Leão), ou

então ligar para (45) 3902-
2665 e (45) 3902-2654.

 Autoconhecimento
A Ageac Brasil promove em Cascavel Curso de

Autoconhecimento e Geofilosofia. Será na próxima
segunda-feira, dia 21, das 20h às 21h. A Ageac fica na Rua
Marechal C. Rondon, 223, Vila Tolentino. Ingressos a R$ 10.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

 � SBT

Em “Malhação vidas brasileiras”,
Gabriela confronta Solange. Bryan
elogia o desempenho de Santiago e
Lourenço se anima. Amanda descobre
que não está grávida e é confortada
por Verena e Talíssia. Kavaco apoia
Amanda. Alex decide se afastar de
Pérola, que se desespera. Márcio
afirma para Alex e Paulo que Pérola irá
se recuperar. Bryan exige muito
esforço de Santiago. Jade e Michael
tentam convencer Pérola dos efeitos
de sua amnésia. Solange decide
remanejar as aulas de Gabriela, que
desabafa com Marcelo. Os alunos
questionam o afastamento de
Gabriela das aulas de Literatura.
Santiago se aproxima de Raíssa.
Solange suspende Dandara do
colégio. Alex e Maria Alice se beijam.
Bryan intimida Santiago.

Amanda descobre
que não está grávida
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Espelho da vida
Cris/Julia descobre o segredo de Maristela. Gus-

tavo suborna Graça para que ela diga a Cris/Julia que
Danilo a deixou, e Teresa ouve. Otávio questiona um
enfermeiro sobre o estado de saúde de Danilo. Isabel
faz insinuações sobre Cris para Ana e Flávio. André
afirma a Ana que Cris ficará bem. Ana conversa com
Margot sobre a situação de sua filha. Isabel exige que
Priscila fique longe de Cris. Cris/Julia revela a Dora
sobre sua visita a Maristela, e a moça sugere que a
amiga faça uma consulta com Graça sobre Danilo.
Hildegard confronta Gustavo por conta dos quadros de
Danilo. No presente, em Lisboa, Daniel admira o qua-
dro de Julia, pintado por Danilo.

O tempo não para
Marocas diz a Samuca que não pode abandonar a

família. Petra recusa a proposta de Lúcio. Mariacarla avisa
a Lúcio que Livaldo retirou a ação que movia contra Samu-
ca. Miss Celine conta a Marocas que Kiki e Nico foram
impedidas de dar início ao ano letivo. Helen não aprova as
atitudes de Petra e Mateus contra os congelados. Cecílio
tem sua carroça apreendida por um policial e é afastado da
presidência da cooperativa. Padre Luís avisa a Agustina
que ela está proibida de frequentar a igreja. Petra impede
que Marocas saia da Criotec. Lúcio contrata Florêncio
para roubar uma amostra do vírus na Criotec. Paulina e
Barão encontram um cartaz ofensivo próximo à loja da
Kikinico. Um Oficial de Justiça apresenta uma notificação
avisando que a Kikinico deve ser fechada. Samuca exige
que Petra liberte Marocas.

O sétimo guardião
Gabriel afirma a Judith que Luz pode ir ao casarão

recolher livros para a biblioteca. Gabriel revela aos
guardiães o ocorrido com León, e orienta Machado a
intimar Sampaio a depor. Valentina alerta Sampaio para
negar o crime na delegacia. Laura e Olavo vão para
São Paulo. Marilda suborna Robério para conseguir
água da fonte. Neide confronta Sampaio na delegacia.
Eurico paga Ypiranga para iniciar a obra de instalação
da antena de telefonia. Lourdes confronta Socorro.
Geandro diz a Júnior que tentará esquecer Lourdes
Maria. Robério despista Judith e consegue a água da
fonte para Marilda. Neide exige explicações de Judith
e Gabriel sobre a melhora de León. León intimida Va-
lentina. Valentina procura Machado. Luz e Júnior vão
ao casarão de Gabriel.

Teresa
Teresa diz a Rubens que Esperança tem três

meses de gravidez e esse filho é dele, ainda que
Aída pense que o pai da criança é o Doutor Renan,
que está perdidamente apaixonado por Esperança.
Mariano diz a Aída que vai se manter afastado de
Teresa, ainda que ela demonstre que o ama. Arthur
diz a Teresa que Paloma deixou toda sua fortuna
para uma fundação. Esperança diz a Mariano que
ele deve voltar com Aída, e que não é justo que
briguem por ela. Teresa diz a Joana que Paloma
deixou toda sua fortuna para Arthur e ele vai conver-
ter esse dinheiro para que as crianças da fundação
que apoiam tenham teto, comida e estudo.

As aventuras de Poliana
Roger fica furioso com a presença de Verônica no

escritório. Filipa planeja um plano contra Poliana. Nadi-
ne diz para Verônica que quer saber mais sobre o
Comitê do Laço Pink, pois está interessada em fazer
parte dele. Luca pede para fazer dupla com Mirela na
aula de Iuri e Raquel começa a desconfiar. Brenda e
Gabriela, de longe, tiram sarro de Mirela por ela estar
caindo no plano de Luca. Débora enaltece Filipa na
aula de dança e tenta desanimar Poliana sobre seu
desempenho. Filipa inicia seu plano contra Poliana e o
Mural do Contente. Nanci procura Waldisney na O11O
para confrontá-lo sobre a ameaça que Iuri sofreu. Ele
inverte o jogo e Nanci fica com pena dele. Poliana
conta para João, Éric e Kessya que Filipa vai em sua
casa ensiná-la a melhorar suas habilidades na dança.

Jesus
Caifás pressiona Tiago Justo, mas o rapaz não

revela o motivo que o fez desistir de se casar com
Deborah. Em conversa com Adela, Barrabás diz que
agiu a mando de Caifás. Pilatos critica a sugestão de
Claudia para Antipas. Petronius reencontra Maira Ma-
dalena. Barrabás avisa a Caifás que não irá matar
Jesus. Zaqueu convida todos os seus amigos e nobres
para o banquete que oferecerá para Jesus. Susana
desabafa com Maria Madalena. Noemi nota a tristeza
de Petronius. Abel se despede de Chuza e Joana.
Jesus e os apóstolos são recebidos por Zaqueu. O
Hidrópico fala de sua vontade de rever a família e
Cláudia e avisa que ele será um rapaz livre.

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você está dando um passo atrás em relação
a sua rotina e seus planos futuros. Você pre-
cisa de equilíbrio entre o seu estado de ânimo
e sua saúde física; e atividade e repouso, de
acordo com as exigências do seu corpo.

To
ur

o

O céu está abrindo e você vai ser capaz de
embarcar em novos projetos. Cuidado com o
vento, o ar-condicionado, correntes de ar,
etc. Proteja-se do frio em geral, pois você
está suscetível a ele.

G
êm

os

Não tente convencer pessoas que são tão
teimosas quanto você. Livre-se de suas idei-
as fixas. Você quer saborear as coisas boas
da vida, mas cuidado com excessos. Você
não é muito bom em estabelecer limites.

C
ân

ce
r As discussões com pessoas próximas a você

estão à vista e você precisará acelerar suas
atividades. Seu equilíbrio alimentar merece algu-
mas mudanças, é o momento ideal para fazer
uma dieta. Consuma mais produtos frescos.

Le
ão

Uma preocupação com uma questão legal do
passado vai voltar. Você precisa agir rapida-
mente. Você vai se sentir completamente
perseguido até o final do dia, seria bom dar
um tempo e respirar.

V
ir

ge
m Você será livre para agir como quiser hoje.

Atividades financeiras são muito favoráveis.
Sua mente está borbulhando e você vai en-
contrar todos os tipos de coisas para fazer.
Seja sensato.

Li
br

a

Você vai parecer mais profundo do que o
normal e isso vai ser reconhecido. Fazer
mais exercício e beber mais líquido é uma
boa ideia para recarregar suas baterias. Isso
ajudaria a limpar sua cabeça.

E
sc

or
pi

ão Sua mente criativa irá permitir que você faça
alguma coisa útil - não hesite em dar a sua
opinião. Você vai achar fácil trabalhar, mas
não se esqueça de fazer outra coisa depois
para limpar sua cabeça.

S
ag

it
ár

io Não deixe que os outros se encarreguem de
dar passos por você ou as coisas podem dar
errado. Há previsão de acesso de nervos e,
embora você não queira, você realmente
deveria manter distância.

C
ap

ric
ór

ni
o O seu dia poderia fluir bem e poderia envolver

deslocamentos, mas estes serão satisfatórios.
Conversar com as pessoas com mais expe-
riência poderia lhe mostrar, talvez, que os seus
excessos são realmente prejudiciais.

A
qu

ár
io

Sua alegria de viver lhe permitirá obter alguma
distância de suas preocupações, mas uma ques-
tão importante, eventualmente, surgirá. Você vai
precisar relaxar mentalmente depois de hoje, mas
não há necessidade de ser exigente.

 P
ei

xe
s Você pode usar seus talentos criativos para

resolver alguns problemas práticos - tornar a
vida mais fácil para você mesmo! Você não
será capaz de resistir a uma comida tentado-
ra, mas cuidado com as gorduras ruins.
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Cresce consciência sobre
uso do cinto de segurança

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

 “Se não estivéssemos com o
cinto de segurança, não tinha sobra-
do ninguém”, reconhece a empresá-
ria Rozilene Smanhotto, que há qua-
tro anos voltava de Curitiba com o
marido, uma filha e um sobrinho
quando o carro em que estava foi
fechado por outro veículo nas proxi-
midades de Guarapuava. “Nosso
carro caiu em uma ribanceira e foi
capotando e só parou ao bater em
uma árvore. A sorte foi que estavam
todos com o cinto de segurança,
então só sofremos alguns machuca-
dos, mas nada grave perto do que
poderia ter acontecido”.

Assim como a família de Rozile-
ne, a história de muitas outras pes-
soas teve um final feliz por causa
do cinto de segurança. Obrigatório
há 21 anos, o dispositivo tem sal-
vado vidas todos os dias nas es-
tradas de todo o País.

Prova de que os condutores res-
peitam cada vez mais a legislação
de trânsito é a proporção de mor-
tos e feridos com relação aos aci-
dentes. Em Cascavel, por exemplo,
as infrações desse tipo caíram 40%
em 2018 na comparação com o
ano anterior. Em 2017 foram flagra-
dos 8.227 motoristas sem o cinto,
e, ano passado, 4.910.

Na comparação histórica é possí-
vel notar a redução gradual das infra-
ções: em 2018 foi o ano com menos
multas por esse motivo nos últimos
oito anos e essas representaram
6,75% do total de infrações de trân-
sito na cidade ano passado.

As informações constam no re-
latório da Cettrans (Companhia de

Engenharia de Transporte e Trânsi-
to) e a diminuição apresenta um
cenário de condutores cada vez
mais conscientes, de acordo com
o presidente da companhia, Alsir
Pelissaro: “Temos feito ações en-
volvendo todas as entidades de se-
gurança e os dados vão baixando e
refletindo essas ações. Hoje a gen-
te sente que o próprio condutor já
tem mais consciência de respeitar
a legislação”.

NÚMERO de infrações por falta do cinto caiu pela metade em 2018

 Educação e orientação
A atuação da Cettrans tem contribuído para a conscientização dos condutores e

esse trabalho vai muito além das tradicionais semanas de trânsito e do

movimento Maio Amarelo. De acordo com o diretor de Educação e Fiscalização

da Cettrans, Ademir Sampaio, 2018 foi o ano em que a companhia mais

trabalhou e o cenário do trânsito em Cascavel mostra que ainda há muito a ser

feito: “Em 2019 teremos muito trabalho a ser realizado, principalmente frente

às mudanças trazidas pelo PDI [Programa de Desenvolvimento Integrado], que

vai exigir orientações mais intensas, como faremos em breve na Avenida

Tancredo Neves, alertando sobre a proibição do uso da faixa da esquerda”.

Segundo Sampaio, quanto mais ações são realizadas, percebe-se um aumento

no número de infrações, mas diminui o número de acidentes e feridos no

trânsito. “Essas operações são primordiais e nós vamos continuar a fazê-las

para reduzir cada vez mais os riscos para todos”.

 MOTORISTAS AUTUADOS
POR NÃO USAR O CINTO DE
SEGURANÇA EM CASCAVEL

2011 ................ 6.980
2012 ................ 7.574
2013 ................ 7.595
2014 ................ 5.895
2015 ................ 5.798
2016 ................ 6.983
2017 ................ 8.227
2018 ................ 4.910
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Giro da
Violência
Mordida
Um bebê de um ano e 11 meses
ficou ferido ao ser atacado por um
cachorro no início da tarde dessa
quarta-feira (16). O incidente
aconteceu na Rua Assaí, perto do
Conjunto Habitacional Paulo Godoy.
O cão mordeu o rosto da criança,
que teve com ferimentos no nariz e
na boca. De acordo com os
socorristas do Siate, o animal
pertence à família e não era
vacinado. A criança foi atendida e
encaminhada para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Tancredo.

Pague o aluguel!
Uma mulher de 62 anos foi presa por
agressão e lesão corporal no fim da
tarde de terça-feira (15) no Bairro
Neva, em Cascavel. De acordo com a
Polícia Militar, a mulher foi até a Rua
Marechal Floriano para cobrar o
aluguel, mas se desentendeu com a
inquilina, e acabou lhe dando um
soco no rosto. A agressora foi
encaminhada para assinar termo
circunstanciado de infração penal I.

Medida protetiva
Um homem foi preso por descumprir
uma medida protetiva solicitada à
Justiça pela ex-esposa por violência
doméstica. De acordo com o relatório
da Polícia Militar, o homem de 43
anos foi até a casa da mulher, na Rua
Rio Bora, no Bairro Brasmadeira,
zona norte de Cascavel, por volta das
23h de terça-feira (15), entrou sem
ser convidado e ficou no interior da
residência apesar de a mulher insistir
para que ele saísse. Os militares
foram acionados e o homem foi preso
por descumprir a medida protetiva.
Ele foi levado para a 15ª Subdivisão
Policial de Cascavel.

A GM (Guarda Municipal) de Cas-
cavel é alvo de mais uma polêmica
na cidade. Desta vez, o caso é de
flagrante de furto envolvendo um
guarda patrimonial, acusado de ter
furtado duas mudas de árvore no
EcoPark Morumbi, zona norte da ci-
dade, que, apesar de flagrado come-
tendo o crime, não foi preso. A GM
não quer falar a respeito do assun-
to para “não atrapalhar as investi-
gações” e tampouco explica por que
o funcionário não foi detido.

Em nota, a prefeitura confirmou
o furto e que “foi solicitada a resti-
tuição das duas plantas e informa-
do à direção da Guarda, que estará
reunindo a documentação pertinen-
te para instauração de processo
administrativo, a fim de averiguar a
situação e dar os devidos encami-
nhamentos”.

Diretor da GM, o coronel Avelino
Novakoski disse que qualquer infor-
mação a mais poderia atrapalhar a
resolução do caso: “Nós temos tes-
temunhas e estamos iniciando as
investigações. Quanto a quem fa-

lhou e quem estava envolvido, es-
tamos evitando divulgar para garan-
tir o bom andamento das investi-
gações e a punição necessária”.

A polêmica se agrava porque,
apesar de terem sido devolvidos os
objetos furtados, isso não apaga o
crime e o servidor deveria ter sido
levado para a delegacia devido ao
flagrante, o que não aconteceu.

Segundo o coronel, esse é um dos
pontos principais da investigação.

O fato aconteceu na segunda-
feira (14), quando o servidor foi fla-
grado com duas mudas que seri-
am plantadas no EcoPark dentro
do próprio carro. Conforme a dire-
ção da GM, ele não chegou a dei-
xar o local com as plantas do lo-
cal. Ele informou também que as
mudas devolvidas pelo servidor já
estão plantadas no parque. Con-
tudo, vale lembrar que o servidor
em questão é da Guarda Patrimo-
nial, criada justamente para pro-
teger o patrimônio público.

 Reportagem: Bethania Davies

Guarda é denunciado
furtando e GM silencia
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O A Delegacia da Mulher divulgou ontem o

retrato falado de um dos suspeitos de um
assalto com tentativa de estupro registrado na
madrugada de domingo (13) em Cascavel.
O homem tem 1,70 metro de altura, é magro
e tem entre 20 e 30 anos. Uma mulher de
27 anos relatou que ela e o namorado saíam
de uma casa noturna na Rua Paraná quando
foram abordados por quatro homens em um
Palio preto. Dois deles correram atrás do
namorado e ela foi pega pelos outros dois e
obrigada a entrar no carro. A duas quadras à
frente, em uma rua lateral, os agressores
pararam o carro e tentaram violentá-la. Eles
roubaram seus pertences. De acordo com a
delegada o estupro não foi consumado
porque a vítima lutou com os agressores e
conseguiu fugir. Denúncias podem ser feitas
de forma anônima pelo telefone 197.
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A Liga de Futebol e Futsal Pa-
ranaense, na pessoa de seu pre-
sidente, Amilton Rodrigues, con-
voca os dirigentes das equipes
esportivas de Cascavel e região
para par ticipar das discussões
para a realização das duas prin-
cipais competições da entidade:
o Campeonato Amador Livre e a
Supercopa Cascavel Regional de
Futebol Menores.

Projeto social
de caratê abre

novas inscrições
O projeto social de caratê San-

dokan, que atende crianças de 7
a 12 anos de idade no Recanto
Marista, com aulas ministradas
pelo professor Volmir Maziero,
está com dez vagas abertas a

novos alunos.
As aulas são gratuitas e realiza-

das às segundas e quartas-feiras
das 15h às 16h, e desde esta

semana foram reiniciadas após o
recesso de fim de ano. Os interes-

sados em participar devem
comparecer acompanhados de

pais ou responsáveis nos dias e
horários das atividades.

O projeto Sandokan oferece aulas
de caratê tradicional desde o

primeiro semestre de 2018 e desde
então os participantes já passaram
por graduação de faixa e também de

competições da modalidade.
Este ano, Cascavel será sede da
etapa única do Paranaense de

Karatê Tradicional, seletiva para o
Brasileiro. A competição ainda não
tem data marcada, mas deverá ser

realizada no mês de abril.

Liga de Futebol convoca
dirigentes para arbitrais

A edição 2019 do Campeonato Chácara Fardoski de Futebol Suíço, que está em sua 9ª
edição, foi aberta, no fim de semana, com média superior a cinco gols por jogo. Foram ao todo
63 balançadas de rede nos 12 jogos da primeira rodada, média de 5,25 por partida. Quatro
goleadas contribuíram para a estatística: União 7x1 Bozo, Barão Auto Peças 6x1 DRS
Construtora, Roberto Diesel 6x1 Bernardos e Airtec 2x6 Vip Sports/Bichados. Ademais, os
placares foram mais apertados: Real Cascavel 1x2 Sindvel, Maximus Pizzaria 2x1 Vidraçaria EB,
7 Setembro 3x0 27ª IEQ, Pé de Cana 3x0 Status, Lolla 4x5 AGV/Tanato, Hospital Genesis
2x2 Amigos do Guarujá, Fercaus 5X2 Cascavel AP e GD/Farmácia Saude 0x1 Brunetto/
Fardoski. A 2ª rodada será neste sábado com outros 12 jogos: Pé de Cana x 27ª IEQ
(15h), Vidraçaria EB x Bernardos (16h), Airtec x Real Cascavel (17h), Maximus Pizzaria
(18h), Hospital Genesis x Vip Sports (15h), DRS Construtora x Bozo (16h), 7 de Setembro
x GD/Farmácia Saúde (17h), Status x Brunetto (18h), Lolla x Roberto Diesel (15h), Barão
AP x Cascavel AP (16h), Amigos do Guarujá x Sindvel (17h) e Fercaus x União (18h).

No campeonato destinado aos
jovens atletas, das categorias sub-
7 a sub-20, a reunião arbitral está
marcada para esta quinta-feira, às
19h30, na sede da Liga, na Rua
Paraná, 3207, sala 26, no 2º an-
dar do Centre Comercial Sara Regi-
na, em Cascavel.

Em 2018, na primeira edição da
competição, participaram escoli-
nhas de futebol de Cascavel, Tole-

do, Capitão Leônidas Marques, Rio
Bonito do Iguaçu, Guaraniaçu, Ca-
tanduvas e Santa Lúcia.

Já para o Amadorzão 2019, rea-
lizado na categoria livre, o arbitral
será realizado amanhã, também às
19h30 e na sede da Liga de Fute-
bol e Futsal Paranaense. A data
dessas reuniões é o último prazo
para as equipes efetuarem a ins-
crição nas devidas competições.
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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, 17 DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Agnaldo Joaquim da Silva e Salete Maria de Lima

2- Ademar Tavares dos Passos e Maria de Lourdes Moreira de Amorim

3- Tiago Zenere Mohr e Keila Bonfim de Oliveira

4- Genivaldo Pereira Sales e Ivete Cordeiro dos Santos

5- Roosevelt Rocha Tenório e Daniele Bastos de Carvalho

6- Isaque Elias Barboza e Caroline Carvalho Barbosa

7- Gilberto de Souza Cabral e Andreia Angela Silva

8- Ulisses de Sales Rodrigues e Sinei de Oliveira Gonçalves

9- Elissandro Vantuir de Carvalho e Gisele da Rosa

 Equipe que abrirá o Paranaense de
Futebol 2019 neste sábado, em jogo
isolado com o atual campeão Athletico,
às 17h, na Arena da Baixada, o Casca-
vel Clube Recreativo também aposta na
venda de camisas a R$ 29,90 para ves-
tir o torcedor neste retorno à elite do
Estadual após oito anos.

A iniciativa partiu de seus próprios
adeptos e segue a ideia lançada pelo
“conterrâneo” Futebol Clube Cascavel,
que este ano fará sua quinta participa-
ção consecutiva na Série Ouro e que nos
anos anteriores “pintou” a cidade de
amarelo e preto, suas cores desde 2013.

Já o Cascavel CR, que veste azul,
vermelho e branco em seu uniforme
número 1, está comercializando o mo-
delo promocional com a cor branca pre-
dominante, pois se trata do modelo de
passeio da equipe.

Em busca de resgatar o torcedor que
chegou a pensar que não veria mais o
time na primeira divisão do Paranaense,
o “Casquinha”, popularmente chamado,
terá a primeira exibição no Estádio Olím-
pico apenas na 2ª rodada do Estadual,
em jogo marcado para a próxima quinta-
feira (24) contra o Londrina.

Cascavel CR também aposta em
camisa ao preço de R$ 29,90

 Em contagem regressiva de três dias para estrear no Paranaense de Futebol 2019, no clássico com o Toledo, marcado para domingo, às 17h, no Estádio Olímpico
Regional, o Futebol Clube Cascavel segue com sua programação semanal de treinos. Os trabalhos hoje serão novamente no CT da equipe, sob o comando do técnico
Paulo Foiani, que amanhã comandará a atividade no estádio. Para o torcedor, a diretoria confirmou mais uma novidade, que foi sucesso no Estadual 2018: a meia-
entrada nas arquibancadas destinada a quem comparecer ao Olímpico com a camisa da equipe aurinegra. Essa promoção é válida para as duas primeiras rodadas, as
quais o FC Cascavel atuará em casa: domingo contra o Toledo e quarta-feira contra o Athletico. O preço do ingresso inteiro é R$ 30. Já a meia-entrada, para quem
tem direito e para quem for com a camisa da equipe nesses jogos, será R$ 15. Até ontem, mais de mil ingressos já haviam sido vendidos.

FC CASCAVEL
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         COPA SÃO PAULO

19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE

21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20

18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI

16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE


