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 O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou ontem que pelo menos 40 escolas municipais
terão sistema de reconhecimento facial. A licitação já está autorizada no valor de

R$ 2,533 milhões. O sistema teria condições de monitorar que horas o aluno entrou e
saiu da escola e até as tarefas dadas.
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O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump,

prometeu investir em um
sistema de defesa espacial

contra o que chamou de
“ameaça de adversários

externos” e adiantou que o
escudo vai “detectar e

destruir” mísseis disparados
contra o território
 norte-americano.

“Nós vamos

reconhecer que o

espaço é um novo

campo de batalha

com a Força Espacial

guiando o caminho”.

Opinião
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Chuva

A educomunicação,
o jornal e a sala de aula

Kellin Inocêncio é professora do curso de Pedagogia do

Centro Universitário Internacional Uninter

 DIVULGAÇÃO

ChuvaChuvaChuva

Megasena
Concurso: 2115

04 19 27 35 40 44

Dupla sena
Concurso: 1890

06 12 17 31 43 451º sorteio

02 04 10 16 24 302º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1764

01 02 04 06 07 10 12 14
15 16 17 19 20 23 25

Quina
Concurso:  4878

05 42 43 69 78

Timemania
Concurso: 1281

08 26 54 58 59 74 76
TIME DO CLUBE DO REMO/PA

Lotomania
Concurso: 1935
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40 44 45 51 54 55 59

65 73 85 86 90 93

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO,
NÃO HAVIAM SIDO REALIZADOS OS

SORTEIOS

Federal
Concurso: 05354

1º prêmio
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5º prêmio
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11.934
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17.644

Dia da Sorte
Concurso: 100

03 04 08 15 16 20 21
MAIOMÊS DA SORTE:

 Ao pensarmos nos campos da educação e da comunicação nos
remetemos a um leque de teorias que envolvem profissionais e estudio-
sos dessas duas grandes e significativas áreas de conhecimento. Em
ambas, a estrutura dialógica, bem como a leitura de mundo, incorpora a
linguagem e o diálogo tanto para a formação pessoal e social dos sujeitos
quanto para a utilização das diversas mídias como recursos didático-
pedagógicos em sala de aula e na exploração dos espaços escolares.

A educomunicação não se restringe ao ato de possibilitar que edu-
candos e educadores tenham contato com alguma mídia no ambiente
escolar, mas propicia o educomunicar - termo referente à didática contí-
nua que ultrapassa a leitura da palavra e contempla a complexa leitura
do cotidiano e do mundo, como defendia Paulo Freire (1986).

Para Soares, educomunicação é essencialmente práxis social, origi-
nando um paradigma orientador da gestão de ações e sociedade. Não
pode ser reduzida a uma parte da didática, confundida com mera aplica-
ção das tecnologias da informação e da comunicação no ensino.

A utilização da mídia no âmbito educacional não desenvolve no
aprendiz o sentido de opressão e alienação, posto que exige do educa-
dor a condução de seu trabalho para além da leitura apenas como
aquisição, codificação e decodificação, bem como do simples ato de
escuta ou de visualização dos meios midiáticos. Ao contrário, é essencial
o debate, o questionamento e a formação de ideias e opiniões entre
quem educa e aquele que aprende.

Uma mídia que potencialmente contribui com a formação do sujei-
to - cidadão capaz de visualizar seus direitos, consciente e apto a
interagir na sociedade em que está inserido - é o jornal, posto que
contribui com a articulação de ideias, com a observância de direitos a
que o sujeito faz jus e com a habilidade de comunicação social. O
jornal também pode ser utilizado em benefício da apreensão do co-
nhecimento tanto formal quanto de mundo.
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Câmara quer tirar da
gaveta o Contorno Norte

ESPECIAL VEREADORES

Entre as metas esta-
belecidas pela nova
Mesa Diretora da Câma-
ra de Cascavel está a
cobrança pela implanta-
ção do Contorno Norte.
O vereador Valdecir Al-
cântara (PSL), novo pri-

meiro-vice-presidente, já
planeja com o grupo a ar-
ticulação para que essa
bandeira vire realidade.

Figura conhecida nos
bairros, ele diz que uma
das funções do vereador
é atender as demandas

 Reportagem:  Josimar Bagatoli

Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

por iluminação pública e
tapa-buracos.

Apesar das críticas
por transmitir ao vivo em
seu perfil de Facebook a
“inauguração” do semá-
foro da Avenida Rocha
Pombo, Alcântara não se

 HojeNews - O Face-
book virou aliado de
quem tem cargo eletivo?

Valdecir Alcântara -
Uso muito a rede social, in-
clusive, tenho um programa
que volta em fevereiro a ser
transmitido pelo Facebook,
no qual mostro meus tra-
balhos, minha vida particu-
lar e os momentos de la-
zer. Tenho uma vida aberta
e tem bastante gente que
acompanha: chego a ter 10
mil pessoas assistindo.
Tem gente que não gosta de
expor a vida em rede soci-
al. Eu acho positivo para que
as pessoas me conheçam
de uma maneira diferen-
te. Tenho muitos seguido-
res e aos poucos faço
uma limpa e deixo somen-
te quem tem interesse no
meu trabalho.

HojeNews - Em uma
transmissão houve mui-
tas críticas...

Alcântara - Isso acon-
teceu na instalação do se-
máforo da Rocha Pombo -
os equipamentos também
foram instalados na mar-
ginal do 14 de Novembro
e agora na Rua Corbélia
está sendo instalado. Era
uma cobrança da comuni-

dade. Também serão instala-
dos postes de iluminação na
marginal da BR-467, no Bair-
ro Cataratas, até a Rocha
Pombo. Nesse percurso, ano
retrasado, foram registradas
três mortes. Agora os mora-
dores terão mais segurança.

HojeNews - O que foi pos-
sível fazer até agora no man-
dato?

Alcântara - Destaco a lei
que autorizou o funcionamen-
to da Ceasa no aniversário de
Cascavel - esse ano, por
exemplo, não houve perdas
pois as cidades vizinhas pu-
deram vir comprar na Ceasa.
Trabalho muito pelos bairros
e pela área rural, onde con-
seguimos melhorias nas es-
tradas em São João, no Re-

assentamento São Francis-
co, em Santa Bárbara, em
São Salvador... a população
pede muito tapa-buraco e ser-
vido de iluminação.

HojeNews - E como é
essa intermediação nas se-
cretarias?

Alcântara - Vamos direta-
mente à Secretaria de Obras
e repassamos as demandas
e logo nos atendem. A chuva
tem atrapalhado um pouco o
serviço... mas estamos sem-
pre cobrando as demandas...
chegamos e falamos que tem
que ser atendido, pois esses
problemas oferecem risco à
integridade das pessoas.

HojeNews - Como avalia
seu primeiro ano como vere-

ador e quais suas metas?
Alcântara - Procuro

cobrar e fiscalizar. Ouço a
reivindicação e levo até as
secretarias. Para mim,
está sendo bacana. Não
sou de ficar na Câmara,
gosto de atuar nas ruas,
meu papel é esse. Meu
objetivo é tentar a reelei-
ção em 2020 e ser candi-
dato a deputado estadual
em 2022. Pretendo conti-
nuar no PSL, que é o mes-
mo partido no nosso pre-
sidente, que cresceu mui-
to com o Jair Bolsonaro.

HojeNews - E na Mesa
Diretora, o que vem pela
frente?

Alcântara - Agora te-
mos projeção para mostrar
mais trabalho, mais visibi-
lidade. A intenção é fazer
uma Mesa Diretora dife-
rente: atuante e que to-
dos abracem a mesma
causa. Vamos fazer ses-
sões nos bairros e bata-
lhar pelo Contorno Norte
em Cascavel. Essa obra é
necessária para desviar o
trânsito do Trevo Catara-
tas. Assim, os caminhões
não precisam passar pela
cidade e haveria um des-
vio do entroncamento.

intimida e hoje transmi-
te um programa que
chega a ter 10 mil inter-
nautas acompanhando
em tempo real.
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 O recém-inaugurado CAS (Cen-
tro de Capacitação de Profissionais
da Educação e de Atendimento às
Pessoas com Surdez) abriu as por-
tas em dezembro e já está fechado
para férias coletivas. Detalhe: de
20 de dezembro a 11 de fevereiro.

Quem necessita de documenta-
ção e de outros serviços que seri-
am prestados pelo centro deve
procurar a sede do NRE (Núcleo Re-
gional de Educação) de Cascavel,
onde um departamento está aten-
dendo as demandas. “Devido à
transição de governo, mudanças,
estruturações... o CAS está fecha-
do. Ainda há a questão de que es-
tamos aguardando a chegada da
nova demanda, que é a quantida-
de de pessoas que precisam do

Fechado: CAS está de férias
atendimento. Esperamos também
a contração de alguns profissio-
nais temporários. Mas antes de
as aulas na rede estadual come-
çarem estaremos de por tas aber-
tas para receber todos que pre-
cisam do CAS. Até lá, o núcleo
atende o que for necessário”,
explica o chefe do NRE Cascavel,
professor Nildo Santello.

O CAS também deve mudar de
sede. Ele atendia no mesmo pré-
dio do CAP (Centro de Apoio Peda-
gógico às Pessoas Cegas ou com
Visão Reduzida), na Avenida Assun-
ção ao lado da rodoviária. Neste
ano deve ser transferido para den-
tro do Colégio Estadual Itagiba For-
tunado, na Rua Vinícius de Mora-
es, 522, Bairro Brasília. QUEM vai ao CAS, só encontra o aviso na porta

DIVULGAÇÃO

Faltam agentes da dengue
Diante do alto índice de infes-

tação do mosquito Aedes aegyp-

ti, Cascavel recebe um reforço im-
portante na equipe. São 15 novos
agentes de combate a endemias
que iniciam o trabalho na próxi-
ma semana, após chamamento
de concurso público realizado
ainda no ano passado. Mesmo
com os servidores, as equipes
que desenvolvem as atividades
de conscientização são conside-
radas insuficientes.

O Município passará a ter 171
agentes - sendo 151 em ativida-
des externas de combate ao mos-
quito e o restante em ações ad-
ministrativas. Os dados são extra-
oficiais, visto que nem Setor de
Endemias nem a Secretaria de Co-
municação houve declaração do

total em exercício.
Os agentes estão com traba-

lho intenso após o último LIRAa
(Levantamento do Índice Rápido
de Infestação do Aedes aegypti)
apontar 3,9% - quatro vezes o pre-
conizado pelo Ministério de Saú-
de. Em bairros da região sul esse
índice chegou a 9,3%, onde as
equipes já estão a campo para
visitar casa por casa para fazer
um pente-fino nos quintais.

 MP PEDIU
A contratação dos agentes ocorreu após uma provocação do

Ministério Público feita em novembro do ano passado. Pelo porte do
Município, e conforme a Política Nacional de Combate a Dengue,

Zika e Chikungunya, seriam necessários 208 agentes em Cascavel.
O promotor da Saúde, Ângelo Mazzuchi Ferreira, disse ser inadmis-

sível a cidade receber do Ministério da Saúde proporcional a 208
agentes e não ter equipes suficientes. No mínimo, conforme o promo-
tor, seriam necessários 167 em trabalho na rua. Até novembro, havia
apenas 129 agentes em trabalhos externos, conforme apontou ação
civil ajuizada pelo MP. Após a notificação, cinco agentes foram chama-

dos em dezembro e agora outros 15 assumem a função.

DEFESA
Em novembro, a Secretaria de Saúde
se defendeu alegando que recebe do
Ministério da Saúde incentivo
financeiro da União para um total de
144 agentes e que a orientação é de
que tenha um agente para cada mil
imóveis. Assim, Cascavel deveria ter
168 servidores. O piso nacional dos
agentes é de R$ 1.014, e em
Cascavel são pagos R$ 1.246,44
de salário base.
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 Foi assinada ontem autorização
para o início da construção da nova
sede da Escola Gladis Tibola. O
novo prédio receberá investimentos
de R$ 6.221.715,76. A obra deve-
rá estar pronta até dezembro. “No
meu plano pessoal era para que
esta escola estivesse pronta em ja-
neiro de 2018, mas tudo tem sua
hora, seu tempo. O contrato é de
12 meses. É um contrato que ini-
cia na data de hoje (17) até janeiro
de 2020. Mas pedimos ao empre-
sário Marcos Guilherme que ante-
cipasse o prazo para entregar o Gla-
dis Tibola em dezembro e isso se-
ria de 20 a 30 dias antes o que nos
traria um pouquinho de folga para
mobiliarmos a escola”, disse o pre-
feito Leonaldo Paranhos, que fez
questão de ressaltar que em 2017
e 2018 foram empenhados R$ 45
milhões a mais na educação em
relação aos anos de 2015 e 2016.

A subprocuradora municipal,
Laura Rossi Leite, destacou a im-
portância da obra, porque o terre-
no onde será edificada a escola
esteve em posse de terceiros du-
rante muitos anos e em razão de
uma medida judicial o Município
conseguiu retomar o imóvel, que foi
incorporado ao patrimônio público.
“Agora, a população poderá voltar

Liberado início da obra
da Escola Gladis Tibola

a usar o imóvel com a construção
da Escola Gladis Tibola”.

A secretária da Educação,
Marcia Baldini, lembrou que a
construção da Gladis Tibola faz
parte do plano de governo de Pa-
ranhos e agora se torna realida-
de: “É uma obra grande, que pas-
sa de 3 mil metros quadrados e
mais de R$ 6 milhões em inves-
timentos e nós vamos estar em
cima acompanhando, cobrando e
fiscalizando a execução dos ser-
viços porque queremos o melhor
para as nossas crianças”.

Novas escolas
O prefeito Leonaldo Para-

nhos anunciou ontem a inaugu-
ração de novas escolas este
ano em Sede Alvorada, no
Bairro Paulo Godoy e no Parque
Verde. “As escolas estão
totalmente prontas para rece-
ber os alunos e é esse o ritmo
que vamos implantar neste ano
de 2019 e em 2020”.

Paranhos se disse motivado
pelo empenho e pela dedicação
dos professores e dos servido-
res da educação que, “mesmo
diante das dificuldades, não
medem esforços para oferecer
aos estudantes um ensino
qualidade. Prova disso é a
Gladis Tibola, que, mesmo
funcionando de forma improvisa-
da em um prédio alugado no
Centro da cidade, melhorou seu
desempenho no Ideb [Índice
Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica]”.

 PREFEITO Paranhos assinou ontem ordem de serviço

SECOM

 APROVAFÁCIL
Em solenidade na sede do Sinduscon Paraná Oeste, nesta sexta-feira, às 9h, a

Prefeitura de Cascavel lançará o Aprovafácil.

As mudanças no Código de Obras Municipal representam a desburocratização

para a aprovação de projetos, garantindo modernização e celeridade. Pleito
antigo dos órgãos e profissionais ligados à engenharia, o ato é considerado pelo

setor um avanço histórico. O lançamento do Aprovafácil, que será feito pelo IPC

(Instituto de Planejamento de Cascavel), conta com a parceria do Sinduscon

Oeste e da Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel).
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- LUIZ HENRIQUE ZELMA E EDNEIA GONÇALVES DOS SANTOS
02- PEDRO DE SOUZA E SILVA E ADRIANA SCOLARO
03- LUIZ BERTOLINO DE PAULA E DARCILINA DE FÁTIMA COLLAÇO
04- ANDERSON LUIZ MIKULSKI BELLAN E DIENIFER DA SILVA KADES
05- MIGUEL LAURINDO E MADALENA CÉLIA PIRES
06- JAIR DE PAULA JUNIOR E MARIA EZILDA KMITA
07- DIRCEU GOTTARDO E MIRIAN MARQUES DE MORAES
08- ANTONINHO ALVES E VERA APARECIDA DE OLIVEIRA
09- DAVI DE OLIVEIRA E LUCIELE BEZ PEREIRA
10- LUIZ HENRIQUE TOIGO DE OLIVEIRA E MAYULI PIASSON RODRIGUES
11- ADEMAR BARBOSA DE CARVALHO E MARIA HELENA DE LIMA
12- LUIZ HENRIQUE GOES E ANDRIELLY MARIA DOS SANTOS
13- HERMES LUIZ BOZIO E GRACY CRISTIANE SCHRÖER
14- CARLOS EDUARDO RIBEIRO AUGUSTI E KARINA TELES CARVALHO
15- SANDRO BARBOSA E CLEONICE MARIA DE JESUS
16- SANDRO DE SOUZA E YASMINE TATIANA BOGO
17- CARLOS EDUARDO PEXE E AMANDA CRISTINA FARIAS
18- DALCENIR JOSÉ ANTUNES E JEALCINEIDE ARAUJO DA SILVA
19- CLÉBER DE SOUZA NIEDERMEYER E FERNANDA FONTANA VOLKWEIS
20- MARCOS VINICIUS AVILA SOUZA E ANDRESSA DA LUZ FRANCO
21- DANIEL MOREIRA E ROSALIA BOENO DE LARA
22- JOSÉ FERREIRA DA ROCHA E GRACIELA PRESOTTO
23- ANDERSON MARTINE TRATSE E RUTE CORDEIRO FRANÇA
24- EDUARDO CABRERA E VALÉRIA LETÍCIA PAZ
25- WILSON DE ARAUJO E DÉBORA CRISTINA NUNES
26- PAULO HENRIQUE PAIVA E LARIANE MARCON DE ARAUJO
27- ADEMIR LUIZ DALLA VECCHIA E SALETE GIORDANI
28- JOSE FERREIRA PINTO E TATIANA GOMES
29- MARCELO LESZMAN E LUCIANA FERREIRA DE JESUS
30- ERALDO DE MATOS JUNIOR E THAIS DE FRANCO VALADARES
31- ELIAS CANDIDO JUNIOR E BRENDA AYURI HONO PEREIRA
32- ALESSANDRO LUIZ BRENTANO E ANA LIDIA ARGENTON
33- LISSANDRO MOISES DORST E AMANDA FIGUEIRA RAMOS
34- EMERSON BORATO E JOCIANE DOS SANTOS COSTA
35- ANDRÉ CORADINI CORRÊA E AMANDA MICHELINO DE SOUZA
36- CELESTINO BUENO DE LIMA JUNIOR E DAYANA LUNARDI DA ROCHA
37- NILMAR NUNES E MANOELA VERIDIANA DOS SANTOS
38- VOLMIR NIEDZIALKOSKI E ALINE DIENE VIEIRA
39- ANDERSON DOUGLAS GEHLEN VIDOR E ALANA CAROLINE MENEGARO
40- ABNER KELWIN DE SOUZA DOGADO E CASSIA DE LUNA BRITO
41- LOIR ARLEI ROSTIROLA E LUZIA SCHALKOSKI
42- CARLOS EDUARDO GARDIN E CRISTIANE ELIS HENDGES
43- LEOZIL CARNEIRO E JOICE DE MATOS ALVES
44- THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS E CARINE MARMENTINI
45- ANTONIO DE LARA MUNHOZ E TEREZA DA SILVA ANTONIO
46- GIOVANNY PASSAIA E DANIELA CRISTINY DE MELOS
47- EISLER BERNAR ZANELLA E DANIELE REGINA ZUANAZZI
48- HARRISSON MORIGGI E MAYARA FERNANDES DA CUNHA
49- EVERTON RIBEIRO GARDASZ E JOYCE AMARAL
50- FILIPE FONTES BOMBARDA E ANA GABRIELA MENEGON
51- WILLIAN WILLDRICK FORQUIM MORAIS E AMANDA ALVES DOS SANTOS
52- MARCELO DECHICO E CAROLINA AGUIAR DE MENEZES ROSSO
53- VANTUIR ADALBERTO BONATO E GISLAINE PAULA DOS SANTOS
54- PEDRO JULIO FILHO E SANDRA DE SOUZA

Cascavel, 18 de janeiro de  2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Prefeito anuncia
“reconhecimento
facial” nas escolas

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, e a secretária de Edu-
cação, Márcia Baldini, assinaram
autorização para a licitação para
instalação e manutenção de equi-
pamentos de reconhecimento faci-
al em escolas municipais com va-
lor máximo estimado em R$
2.533.323,50, o suficiente para
atender pelo menos 40 escolas
ainda este ano.

De acordo com Paranhos, essa
“é uma tecnologia já implantada
em algumas cidades do País e que
o Município traz para proporcionar
segurança para as escolas, aos
pais e às crianças”.

Com essa tecnologia, os pais
poderão saber que horas o filho
entrou e saiu da escola, quais as
tarefas a fazer e ainda será feito um
monitoramento de forma a garantir
aos pais a segurança de que os fi-
lhos estão em sala de aula.

É uma tecnologia que também
ajuda no dia a dia do professor, que
não precisará mais fazer a “chama-
da” dos alunos, uma vez que o sis-
tema enviará aos professores a re-
lação dos estudantes que estão pre-
sentes em sala de aula, ajudando
reduzir inclusive o desperdício de
alimentos. “Conhecendo o número
de alunos na escola, as merendei-
ras poderão se programar e produ-
zir a quantidade exata de lanche
para o público daquele dia específi-
co na escola. Além disso, o siste-
ma também vai ajudar no registro de
ponto dos servidores destas esco-
las”, explicou Márcia Baldini.

A intenção do Município é insta-
lar o sistema em todas as escolas
municipais: “Vamos começar pelas
escolas mais vulneráveis, aquelas
onde temos problemas com segu-
rança estendendo para toda a rede
pública de ensino que faz parte do
nosso programa escola segura”,
disse Paranhos.
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 Uma das melhores datas para
a rede hoteleira de Cascavel e re-
gião, o Show Rural já garantiu a re-
serva de 70% dos cerca de 4 mil
leitos na cidade para a semana do
evento, de 4 a 8 de fevereiro.

A expectativa do Sindicato de
Hotéis, Bares, Restaurantes e Si-
milares do Oeste do Paraná é de
que a ocupação alcance 95% dos
quartos. “Ano passado fechamos
95% e esperamos repetir isso em
2019. Há hotéis que ainda têm
vagas. A exemplo do ano passa-
do, acredito que não haverá fal-
ta, pois sempre há vagas dispo-
níveis para emergências”, esti-
ma o presidente do sindicato,
Marcos Marchiore.

Com 236 apartamentos, o ho-
tel em que Avani Leite trabalha já
está lotado: “O nosso movimento
aumenta 100% nesta época, é a
melhor do ano para o ramo”.

Segundo ela, algumas reser-
vas foram feitas ainda no fim do

A duas semanas do Show Rural,
sobram vagas em hotéis

Show Rural passado e as “mais
recentes” foram confirmadas em
setembro do ano passado. “Nos-
sos clientes do Show Rural são
bem adiantados e fazem tudo com
bastante tempo para chegar aqui
e estar tudo certinho”.

CIDADE CHEIA

E se o Parque Tecnológico Co-
opavel fica cheio, a cidade tam-
bém. “O movimento em toda a
região chega a crescer quase
100%. Boa parte da estrutura de
comércio da cidade é pensada
para o Show Rural. As empresas
fazem de tudo para atender bem
e deixar uma lembrança boa
para os visitantes”, explica o
presidente do Sindilojas, Leo-
poldo Furlan.

 O melhor da genética de 16 raças
 Dezesseis raças de bovinos poderão ser vistas por criadores e

pessoas que estivem em Cascavel para o 31º Show Rural, agenda-
do para o período de 4 a 8 de fevereiro de 2019.

A mostra pecuária vai ocorrer pelo terceiro ano e a expectativa
dos organizadores é grande.

Os animais que serão apresentados durante o evento têm o
melhor da genética de suas raças. Eles são trazidos em parceria
com as associações de criadores. São elas: Caracu, Charolês,

Hereford, Bradord, Angus, Brangus, Pardo Suíço, Simental, Holan-
dês, Canchim, Purunã, Brahman, Senepol, Sindi, Tabapuã e Nelore.

Vida noturna agitada
E se de dia o ritmo é inten-

so, a noite é para relaxar. E
opções não faltam. Nesta
época, o faturamento de bares,
restaurantes e churrascarias
cresce 20%.

Mauro Scarpott é gerente de
uma churrascaria na Avenida
Brasil e projeta um crescimen-
to de 30% no movimento:
“Vamos contratar mais quatro
funcionários para a semana do
Show Rural. Esperamos rece-
ber mais de 400 pessoas por
dia só para almoçar”.

 Reportagem:Silvio Matos

35% de acréscimo
A receita dos hotéis e demais locais de

hospedagens tem um aumento
considerável nesta época do ano.
“Devido ao Show Rural temos um

acréscimo de 25% a 35% na receita
dos hotéis. Essa época é muito boa, pois

infelizmente a taxa de ocupação no
restante do ano é muito baixa”, explica o

presidente do Sindicato dos Hotéis,
Marcos Marchiore.

Em um hotel tradicional de Cascavel,
apenas 10% dos 106 apartamentos não

têm reserva para o Show Rural. “O
movimento já aumenta bastante. Quase
todos os quartos estão reservados. É a

nossa melhor época”, conta a gerente-geral
Vera Lúcia Diordani.

E, para atender a esse público de fora,
os hotéis acabam reforçando sua equipe,

garantindo trabalho a quem está
precisando: “Todos os estabelecimentos

contratam colaboradores temporários para
o período do Show Rural. Esse é um dos
diferenciais de trabalho nesta época do

ano”, explica Marchiore.
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Quem assopra mais

uma velinha é Fabricio

Quadros. Parabéns!

Apaixonados, Isabela dos Anjos e Ederson Schmeing

comemoram três anos de união

Para orgulho dos pais,

João Eduardo Lemos foi

laureado no curso de

Administração de

Empresas do Centro

Universitário FAG

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Dica para viver mais
Nunca discuta com uma

mulher    que esteja na TPM,
com fome, cansada,

insegura, desconfiada ou
respirando.

Tantra Yoga
Olha que legal! A Sheng
Tao Terapias Orientais

oferece práticas gratuitas
de Tantra Yoga. É de 21 a
24 de janeiro, com início

às 7h30 e às 18h15.

Folhas da Saudade
O professor e advogado Valdenir Gonçalves,
autor do livro “Folhas da Saudade”, estará

participando da Manhã de Autógrafos na Barraca
da Literatura (42) na Feira do Teatro, em Cascavel,
neste domingo. A promoção é do Projeto Livrai-

Nos!, da Academia Cascavelense de Letras, da
Confraria Terra dos Poetas e da Feira do Teatro.

É verão!
Calorão desse e ninguém passa vendendo

30 cervejas por 10 reais, só ovo...

Felicidades!
Antonio Scotton, Darci Luiz

Pessali, Maria Minuzzo Ledur, Luís
Alberto Ferreira Garcia, Vilmar Alves
da Costa, Edson Fernando, Lucas

Silva, Rogério Amaral, Adilson
Oliveira e Rita Oliveira.
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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 “O tempo não para”, Marocas fica abalada
quando Helen conta que o vírus da varíola foi
encontrado em seu sangue. Vanda comunica a
Carmen que a confissão de Livaldo possibilitou a
recuperação da Samvita. Mateus liberta Marocas.
Barão deixa claro a Florêncio que ele mudou de vida
e agora atende pelo nome de Adan. Marocas conta
a Samuca sobre o vírus. Marocas anuncia à família
que todos pensam que eles são portadores de uma
doença contagiosa. Damásia, Menelau e Cecílio
enfrentam Mateus. Damásia aceita o convite de
Elmo para ser sua sócia na padaria. Elmo avisa a
Samuca que Rafael acampou na Samvita. Paulina
fica admirada ao ver as gêmeas convencendo as
pessoas a entrarem na loja. Lúcio recebe Herberto.
Mateus avisa a Petra que o Estado detém a tutela
da família Sabino Machado e seus agregados.

Mateus liberta Marocas

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação vidas brasileiras
Santiago teme o comportamento de Bryan.

Maria Alice aceita reatar o namoro com Alex.
Marcelo conversa com Dandara sobre Solange
e sua suspensão. Deivide é ofensivo com Santi-
ago. Michael se preocupa com a falta de notícias
de Santiago. Pérola passa mal, e Márcio conta
para a menina sobre seu transtorno alimentar.
Bryan esconde os pertences de Santiago e o
humilha na frente dos outros jogadores. Pérola
se irrita ao ver Alex e Maria Alice se beijando. Tito
e Garoto falam com Heitor. Pérola arma contra
Maria Alice. Lourenço conversa com Bryan so-
bre Santiago. Márcio fala com Alex sobre a situa-
ção de Pérola. Santiago enfrenta Bryan, e Raís-
sa questiona o rapaz.

Espelho da vida
Daniel fica intrigado com o quadro de Danilo.

Gustavo afirma a Cris/Julia e Dora que Lucas
tem um relacionamento com Hildegard. Otávio dá
dinheiro ao enfermeiro para que mantenha Da-
nilo vivo. Isabel pede que Sheila pressione Bola
sobre notícias de Cris. A Guardiã permite que
Edméia/ Grace entre no quarto de Julia. Edméia/
Grace conclui que o espelho de Julia é um portal
para outra dimensão. Hildegard exige que Eu-
gênio encontre Danilo. Vitor vê Américo com o
dinheiro do jogo e repreende o pai. Américo co-
bra de Margot o paradeiro de Cris. Piedade teme
que Eugênio possa ter feito mal a Danilo. Daniel
vai a uma consulta com uma terapeuta.

O sétimo guardião
A juventude de Marilda é restabelecida, e

Geandro se espanta com a aparência da mãe.
Nicolau desconfia quando Rivalda fala sobre Afro-
dite. Liliane conclui que Jurandir está atormenta-
do por seus sentimentos por Milu. Marilda provo-
ca Mirtes. Ypiranga e Scarlet planejam lucrar com
a instalação da antena de telefonia. Socorro ame-
aça Lourdes, que decide sair de casa. Elisa con-
versa com Jurandir sobre Maltoni, e acredita que
o pai fará algo contra Luz. A pedido de Valentina,
Jorge entrega as lingeries de Machado a Ondi-
na. Jurandir tem um arroubo e beija Milu, que se
desespera e pede ajuda a Ondina. Machado e
Ondina conversam sobre Valentina. Clotilde ques-
tiona os conhecimentos de Firmina. Mirtes des-
cobre o vídeo que Leonardo fez de Marilda. Eli-
sa beija Maltoni. Lourdes pede que Alfredo a
leve até São Paulo. Ondina confronta Valentina.

Teresa
Teresa diz a Tito que a polícia está atrás dele,

assim, o melhor seria que ele fosse embora para
sempre, pois não poderá ajudá-lo. Armando diz a
Teresa que, segundo Ramon, ela foi atrás de Mari-
ano, e ele tem provas disso. Teresa diz que o pro-
curou para pedir que ele a deixasse em paz. Tere-
sa, fingindo-se ofendida, reclama com Arthur que
ele continue duvidando dela e, por isso, tirou Mari-
ano da fundação de Paloma. Luísa escuta quando
Arthur diz a Fernando que Teresa já sabe que ele
fez amor com Paloma. Teresa, chorando, procura
Fernando para se queixar de Arthur.

As aventuras de Poliana
Mirela conta para Branca que aceitou Luca

na chapa sem que os outros integrantes fiquem
sabendo e pede conselhos. Durval e Claudia
convidam todos os seus filhos para jantarem com
eles e aproveitam para revelar oficialmente so-
bre o namoro. Waldisney vai até a casa de Nanci
com a desculpa de estar doente, e ela o recebe.
Raquel, Lorena, Yasmin, Benício e Gael se re-
voltam com a notícia. Fernanda conversa pela
internet com Lorena sobre o namoro de Durval.
Filipa faz uma réplica do Mural do Contente e diz
para a sala toda que Poliana quer controlar a
vida de todos e, na verdade, é uma manipulado-
ra. Gabriela e Raquel contam para todos que a
promessa de Mirela sobre a rádio é falsa. Polia-
na, desesperada, tenta se explicar para a sala.
Kessya e João defendem a amiga.

Jesus
Zaqueu fica impressionado com as palavras

de Jesus. Caifás fica nervoso ao ouvir Livona
falando sobre traição. Zaqueu avisa que doará
metade de seus bens aos pobres. O publicano
se emociona com as palavras de Jesus. Laila se
sente culpado ao ser tratada carinhosamente por
Simão Fariseu. Asisa conversa com Jairo. Jesus
diz que muitos serão chamados, mas poucos
serão escolhidos. Zaqueu fica feliz. Abel se des-
pede de todos no palácio. Petronius permite que
o Hidrópico parta na comitiva do filho de Joana.
Zaqueu dá um saco de moedas para que Adela
possa comprar a liberdade de Diana.

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Seu bom humor hoje será primordial, você se
sentirá como um peixe na água. Você faz muito
pelos outros... e não o suficiente para você
mesmo! Uma visita a um lugar de descanso se-
ria uma pausa bem-vinda.

To
ur

o

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter
discussões sérias. Concentre-se no que real-
mente importa. Evite debates acalorados que
gastarão sua energia em vão. Você pode fa-
zer isso, não tenha medo, apenas pense so-
bre as coisas com calma.

G
êm

os

Se você se prender aos seus valores, você terá
o melhor dia de todos, não dê ouvidos a nin-
guém. Uma vida equilibrada está ao seu alcan-
ce. Pense antes de reagir às coisas, isso funci-
ona. Seu ponto de vista é a fonte.

C
ân

ce
r As exigências ao redor de você estão gastando

suas energias. Tente não deixar que isso o dis-
traia. A fadiga lhe causa desgaste físico e você
precisa dormir melhor antes de recomeçar.

Le
ão

Faça um balanço das coisas. Você definitivamen-
te se sente mais à vontade com você mesmo quan-
do faz esse balanço! Você estará de volta em for-
ma e sua energia irá permitir que termine o que
precisa ser concluído e, em seguida, que relaxe.

V
ir

ge
m Você vai se sentir em perfeita harmonia com as

pessoas ao seu redor. Você precisa relaxar e
aliviar o estresse. Faça algo que você gosta.

Li
br

a

Ideias fixas permitirão que você evite muito natu-
ralmente fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Você está chegando perto de seus objetivos. Você
está se sentindo cansado e precisa escapar,
mude de ares e fuja da rotina.

E
sc

or
pi

ão Um Júpiter expansivo está facilitando as coisas
para uma interação íntima com o seu parceiro!
Agora é o momento de fortalecer a proximidade
de seu relacionamento. A sensação de cansaço
está atrasando as suas atividades. A resposta está
no que você come e na falta de vitaminas.

S
ag

it
ár

io Você precisa superar um obstáculo interior para
se deslocar em uma velocidade superior. Há lacu-
nas na sua dieta, nas quais seria uma boa ideia
dar uma olhada para que você possa recuperar
seus mais altos níveis de energia.

C
ap

ric
ór

ni
o

Você se sente à vontade consigo mesmo e uma
onda de otimismo permitirá que você veja tudo de
maneira mais positiva! Se tentar moderar sua im-
paciência, você será um vencedor. Seu otimismo
crescente fortalece seus níveis de energia.

A
qu

ár
io Você será capaz de se expressar de forma es-

pontânea e com mais liberdade. Não perca
esta oportunidade. Sua vida amorosa vai do-
minar e equi l ibrar seus níveis de energia.
Mostre-se como você é, juntamente com as suas
necessidades reais.

 P
ei

xe
s Sua capacidade de se adaptar às mudanças será

destacada. Seria bom permanecer aberto às dife-
rentes opções que se apresentam para você. Suas
emoções reprimidas irão afetar a sua digestão -
certifique-se de evitar alimentos picantes.
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 A Justiça de Cascavel, que já era
elogiada por advogados pela celeri-
dade dos processos, tende a ficar
mais ágil a partir de agora. Desde se-
gunda-feira (14) todos os novos pro-
cessos de segundo grau ajuizados
no TJ-PR (Tribunal de Justiça do Para-
ná) serão eletrônicos. As ações origi-
nárias e os recursos de competên-
cia do Órgão Especial e seus impre-
vistos processuais serão cadastra-
dos diretamente no principal siste-
ma eletrônico utilizado pela Corte, o
Projudi. O procedimento foi determi-
nado pelo presidente do TJPR, desem-
bargador Renato Braga Bettega.

Com isso, todos os processos
de 1º e 2º graus passam a ser digi-
tais, dando uma resposta mais ágil
a quem espera por justiça e simpli-
ficando a rotina de advogados, ma-
gistrados e servidores.

Para o presidente da Comissão
de Direitos Humanos da OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil), Mar-
celo Navarro, o processo eletrônico
vai facilitar muito o trabalho, mas
ainda assim a movimentação vai
depender de servidores hábeis.
“São dois fatores: ao mesmo tem-
po em que você facilita não precisan-
do achar o processo físico, levá-lo
do cartório até o juiz, imprimir pa-
pel... também depende dos servido-
res que fazem essa movimentação.
O processo eletrônico facilita tam-
bém o ingresso de novas ações,
então você tem muito mais ações,
o que pode aumentar a espera das
movimentações. De qualquer forma,
é uma mudança radical. Melhorou

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

Cascavel tem a Justiça
mais “ágil” da região

muito. Não dá para reclamar”.
O advogado diz que Cascavel é

uma das cidades com maior celeri-
dade de processos em toda a re-
gião e que, com as ações 100%
online, a agilidade só tende a me-
lhorar. “As varas criminais de Tole-
do, por exemplo, não têm a mesma
agilidade. A Vara de Execuções Pe-
nais de Francisco Beltrão é super-
demorada em relação à de Casca-
vel. Corbélia também é bastante
demorado, porque tem só um juiz,
um promotor e poucos funcionári-
os. Agora, uma das coisas que co-
laboraram para essa celeridade foi
o aumento das vagas nas varas cri-
minais de Cascavel, uma luta mui-
to importante vencida pela OAB”.

 Integração processual

O Projudi foi implantado em todas as Câmaras do TJPR e o Paraná não é o
primeiro estado a aderir à digitalização de 100% dos processos.

De acordo com o advogado Marcelo Navarro, essa digitalização tende a
melhorar todos os tribunais, como o do Trabalho, porque o processo já tem

início de forma digital. “A Polícia Federal e a Polícia Civil também já têm
mandado os inquéritos digitalizados. Isso é importante para que não se
acumule e facilita desde o começo. E não é só o judicial, mas também o

administrativo dos órgãos públicos, como DER [Departamento de Estrada
de Rodagem], o Detran [Departamento de Trânsito], as prefeiturs... então

já chega tudo digitalizado e não se perde tempo”.

 Mais de 122 mil
processos
De acordo com o TJ-PR (Tribunal de
Justiça do Paraná), em todo o Estado
tramitam atualmente 122.435
processos em 2º grau. A previsão é
de que todos os processos estejam
digitalizados até o fim do ano.
Conforme o promotor da 17ª
Promotoria de Cascavel, Guilherme
Schimim, os processos já têm um
andamento mais rápido no 2º grau
do que no 1º. “O que demora mais
no 1º grau é que tem a fase de ouvir
testemunhas, produzir provas etc...
já no segundo, correm os recursos. A
Justiça demorou para implantar isso
no segundo grau porque tem
demanda um sistema rodando e
funcionando. Sem dúvida vai
melhorar muito.”

TRIBUNAL do Júri de Cascavel

está entre os mais ágeis da região
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Giro da
Violência

 Um pedido de socorro de uma
mãe pelas redes sociais chamou
a atenção nessa quinta-feira (17).
Ela postou um desabafo no qual
conta que a filha foi estuprada pelo
ex-marido e que quando descobriu
foi à Justiça, só que desde então
vem sendo ameaçada de morte
pelo homem. “Estou desesperada.
Sou pobre, não consigo pagar um
advogado. E o que contratei gratui-
to até agora nada foi feito. Estou
sendo ameaçada de morte, eu e
minhas filhas”, escreve.

No apelo, ela diz que tem pro-
vas do crime e alerta que o homem
está “rondando” a região do Parque
dos Ipês, zona oeste de Cascavel.

A mulher finaliza a postagem
pedindo que as pessoas compar-
tilhem para que o caso chegue
às autoridades, para que ela con-
siga alguma resposta e proteção
a ela e às filhas.

O Nucria (Núcleo de Proteção à
Criança e ao Adolescente) informou
que a denúncia do estupro chegou

Engavetamento
Um engavetamento com quatro
veículos deixou o trânsito lento na
manhã dessa quinta-feira (17) na
Avenida Tancredo Neves, em Cascavel.
Testemunhas contaram que uma
camionete diminuiu a velocidade no
cruzamento da Rua Pedro Álvares
Cabral, seguida por outros três
veículos, só que um Gol que vinha
atrás não conseguiu frear e atingiu o
carro da frente, fazendo com que ele
batesse nos demais. Uma mulher de 52
anos que estava em um dos carros
atingidos bateu a cabeça e foi levada
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo.

Capotamento
Três pessoas ficaram feridas em um
capotamento ocorrido na BR-467 na
manhã de ontem em Sede Alvorada,
distrito de Cascavel. De acordo com
as vítimas, elas seguiam no sentido
Cascavel a Toledo no veículo Fiat
Strada quando o carro foi fechado
por uma Van durante uma
ultrapassagem. A condutora da
camioneta foi para o acostamento,
perdeu o controle do veículo, que
capotou e parou fora da pista. O
veículo tinha três ocupantes, que
tiveram ferimentos na cabeça e
escoriações pelo corpo. O motorista
da Van fugiu.

à delegacia ainda em 2017 e que o
inquérito foi encaminhado ao Poder
Judiciário em julho do ano passa-
do. Como foi conduzido pela dele-
gada que estava à frente do Nucria
na época, a delegada Bárbara Stra-
passom disse que não conhece os
detalhes da investigação. “Nós te-
mos a informação de que o Minis-
tério Público já ofereceu a denún-
cia, o rapaz foi indiciado no inquéri-
to policial e agora aguarda a mani-
festação do Poder Judiciário”, dis-
se a delegada Bárbara.

Segundo ela, o processo tra-
mita em segredo de Justiça por
envolver menor.

Ela orienta ainda que a mulher pro-
cure a polícia e denuncie também as
ameaças: “Essa mãe precisa procu-
rar o Nucria e relatar essas ameaças
que ela está sofrendo e que relatou
na rede social. Inclusive, para nós ave-
riguarmos um eventual descumpri-
mento de medida protetiva”.

Mãe usa redes
sociais para denunciar
 estuprador da filha

 Reportagem: Bethania Davies

Ônibus escolar com drogas
Um ônibus do transporte escolar foi
encontrado ontem com mais de meia
tonelada de maconha escondida em
fundo falso. Ele estava no Bairro
Cataratas, em Cascavel. Três pessoas
de uma empresa de guincho que
levaria o veículo até Curitiba
estavam no local e foram levadas
à delegacia para serem ouvidas.
Em nota, a Prefeitura de Cascavel
informou que o ônibus não
integra a rede de transporte
escolar da cidade. O veículo tem
placas do Mato Grosso e não foi
divulgado a quem pertence.

PM
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              COPA SÃO PAULO

19h15 Vasco x V. Redonda

21h30 Corinthians x Grêmio

        SUL-AMERICANO SUB-20

18h10 Equador x Paraguai

20h30 Uruguai x Peru

          ESPANHOL

18h Getafe x Alavés

        FRANCÊS

17h45 Lille x Amiens

     ALEMÃO

17h30 Hoffenheim x B. de Munique

JOGAM HOJE

FC Cascavel x Toledo
movimenta o Olímpico

O Campeonato Paranaense de
Futebol 2019 começa neste fim de
semana e vai ficar marcado na his-
tória do futebol cascavelense, que
pela primeira vez em 105 anos de
competição, conta com duas equi-
pes na elite do Estadual. A primeira
delas a estrear em casa é o Futebol
Clube Cascavel, que faz clássico
com o Toledo neste domingo, às
17h, no Estádio Olímpico Regional.

A Serpente Aurinegra iniciou os

 FÁBIO DONEGÁ

trabalhos no dia 22 de outubro do
ano passado e até aqui realizou
sete amistosos. Foram quatro vitó-
rias, três empates e uma derrota.

Nesses jogos, o técnico Paulo
Foiani buscou utilizar o máximo de
peças do elenco, com exceção do
último amistoso, realizado no últi-
mo dia 5 em Ponta Grossa, contra
o Operário. O treinador optou em
dar ritmo à base que deverá come-
çar o jogo contra o Toledo.

A DEFESA
Na defesa, o goleiro Fernando até aqui tem sido o titular da equipe. Na lateral

direita, João Carlos, que passou alguns dias no departamento médico, parece ter
perdido a vaga para Everton Costa. Já o zagueiro Júnior Fell teve lesão confirmada

e voltará a ser opção apenas para a Taça Dirceu Krüger, a segunda metade do
campeonato. Contra o Operário, sua vaga ficou com Nilson Júnior, que atuou ao

lado de Hítalo Rogério, que mais vezes foi escalado por Foiani no setor, que conta
ainda com Ítalo, Murilo, o colombiano Hurtado e a promessa da base Alemão. Na

lateral esquerda, o titular deverá ser Willian Simões, que atua tanto
ofensivamente como na defesa. Eliventon, que também é lateral-esquerdo de

origem, foi testado algumas vezes no meio campo e teve boas atuações.

MEIO DE
CAMPO
O meio de campo é a setor
mais disputado no FC Cascavel.
Duda, Bidia, Welton Heleno,
Léo Bartholo e Oberdan são
jogadores que dão maior
proteção à zaga. Dependendo
do esquema tático, eles irão
brigar por duas ou três vagas.
Já os meias de ligação são
Diego Torres, Libano, Aleff e
Rai. Além deles, Foiani testou
alguns outros nomes para fazer
a bola chegar ao ataque, como
o lateral Elivelton e os
atacantes Adilson Bahia e
Maranhão. Para dar força
ofensiva pelos lados do campo
Paulo Foiani tem Tocantins,
Mateusinho, Rodolfo e o prata
da casa Robinho.

 HOMENS GOLS
A expectativa de gols no FC Cascavel recai sobre Ricardo Lobo, Rafael Gomes e
Chininha. Lobo marcou quatros gols nos amistosos de pré-temporada, mas teve

lesão muscular confirmada e pode ser desfalque na estreia. Já Rafael Gomes
teve que ficar parado por 40 dias devido a uma torção no tornozelo e voltou no
último teste, atuando por 60 minutos em Ponta Grossa. Por sua vez, Chininha é

uma aposta da base que tem se destacado nos treinamentos. O jovem, aliás,
está com a confiança em alta depois de ter marcado o único gol do amistoso

contra o Cianorte, fora de casa.
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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, 18 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

Estaduais estão de volta
 Amados por uns e odiados por

outros, os campeonatos estaduais
de futebol estão de volta com força
máxima no País a partir deste fim
de semana. Destaque para o Para-
naense, que será aberto neste sá-
bado com o jogo entre o Cascavel
Clube Recreativo, vice-campeão da
Segundona 2018 e de volta à pri-
meira divisão após oito anos, e o
atual campeão Athletico, que mais
uma vez vai com seu time de aspi-
rantes em busca de seu 25º título
– o Coritiba é o maior vencedor, com
38 conquistas em 104 edições.

O Paranaense 2019 segue no

GRUPO A
Athletico
Foz do Iguaçu
Londrina
Maringá
Operário
Toledo

GRUPO B
Cascavel CR
Cianorte
Coritiba
FC Cascavel
Paraná Clube
Rio Branco

mesmo molde de disputa da edi-
ção passada, com as 12 equipes
divididas em dois grupos e se en-
frentando em duas taças. Na pri-
meira, a Barcímio Sicupira Júnior,
os times enfrentam os adversári-
os da chave oposta, com os dois
melhores de cada grupo avança-
do à semifinal, em jogo único. O
campeão da Taça garantirá vaga
na final do campeonato com o
campeão da Dirceu Krüger, na
qual os times se enfrentarão den-
tro dos grupos. Assim, serão seis
jogos na primeira taça e cinco na
segunda para cada equipe.

   PARANAENSE

17h Athletico x Cascavel CR

      PAULISTA

16h30 Ponte Preta x Oeste
17h Santos x Ferroviária

19h30 São Paulo x Mirassol
21h30 Bragantino x Guarani

    GAÚCHO

19h B. de Pelotas x Caxias
19h Veranópolis x Avenida

    CARIOCA

17h Madureira x Vasco

19h Fluminense x V. Redonda

     MINEIRO

16h30 Guarani x Cruzeiro

    BAIANO

17h B. de Feira x Jacuipense

     PERNAMBUCANO

17h Sport x Flamengo
17h Central x Náutico

     CEARENSE

17h Iguatu x Floresta
17h Horizonte x Barbalha

17h Atlético x G. de Juazeiro

      COPA DO NORDESTE

17h Vitória x Moto Club

    SUL-AMERICANO SUB-20

18h10 Colômbia x Brasil
20h30 Chile x Venezuela

JOGAM SÁBADO
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1ª RODADA
       19/01/2019 (SÁBADO)

17h Atlhetico x Cascavel CR

      20/01/2019 (DOMINGO)
17h Foz do Iguaçu x Coritiba

17h Cascavel FC x Toledo

17h Paraná Operário-PR

17h Cianorte x Londrina

17h Maringá x Rio Branco-PR

    2ª RODADA
      23/01/2019 (QUARTA)

20h Cascavel FC x Atlético-PR

20h Cianorte x Operário-PR

20h Toledo x Rio Branco-PR

20h Coritiba x Maringá

24/01/2019 (QUINTA)
20h Paraná x Foz do Iguaçu

20h Cascavel CR x Londrina

      3ª RODADA
 27/01/2019 (DOMINGO)

17H Maringá x Paraná

17H Operário-PR x Cascavel CR

17H Rio Branco-PR x Atlético-PR

17H Coritiba x Toledo

17H Foz do Iguaçu x Cianorte

17H Londrina x Cascavel FC

      4ª RODADA
      30/01/2019 (QUARTA-FEIRA)

20H Operário-PR x Cascavel FC

20h Toledo x Paraná

20H Cianorte x Maringá

20H Foz do Iguaçu x Cascavel CR

20H Londrina x Rio Branco-PR

      6/2/2019 (QUARTA-FEIRA)
21h30 Atlético-PR x Coritiba

      5ª RODADA
      02/02/2019 (SÁBADO)

17H Cascavel FC x Foz do Iguaçu

17H Coritiba x Londrina

      03/02/2019 (DOMINGO)
17H Paraná x Atlético-PR

17H Toledo x Cianorte

17H Cascavel CR x Maringá

17H Rio Branco-PR x Operário-PR

      6ª RODADA
     10/02/2019 (DOMINGO)

17h Londrina x Paraná

17h Atlético-PR x Cianorte

17h Cascavel CR x Toledo

17h Maringá x Cascavel FC

17h Rio Branco-PR x Foz do Iguaçu

17h Operário-PR x Coritiba

CAMPEONATO PARANAENSE 2019

  PARANAENSE
17h Foz do Iguaçu x Coritiba
17h FC Cascavel x Toledo
17h Paraná Clube x Operário
17h Cianorte x Londrina
17h Maringá x Rio Branco

PAULISTA
11h Botafogo x São Bento
17h Corinthians x São Caetano
19h Red Bull x Palmeiras

GAÚCHO
17h N. Hamburgo x Grêmio
18h Pelotas x Juventude
18h Aimoré x São José
19h São Luiz x Internacional

   CARIOCA
16h30 Portuguesa x Americano
17h Flamengo x Bangu
19h Cabofriense x Botafogo
19h Boavista x Resende

   SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Paraguai x Argentina
20h30 Uruguai x Equador

JOGAM DOMINGO

Campeonato estadual mais equilibrado do País, o Paulistão será aberto
neste fim de semana e terá regulamento semelhante ao dos anos anteriores.

Os 16 participantes estão divididos em quatro grupos. Na primeira fase, os
times enfrentam apenas os clubes das outras chaves, totalizando 12 roda-
das. Os dois melhores classificados de cada grupo avançarão às quartas de
final, que serão disputadas em um único.

Atual bicampeão e maior vencedor da competição, com 29 títulos, o Co-
rinthians estreará em casa domingo, contra o São Caetano. Será a reestreia
de Carille no comando da equipe alvinegra, que deverá ir a campo pela pri-
meira vez em 2019 com: Cássio, Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar;
Richard e Thiaguinho; André Luis, Jadson e Sornoza; Gustagol.

Peixe e Verdão
Em segundo lugar na lista dos maiores
vencedores do Estado, com 22
conquistas, estão Santos e Palmeiras.
O Peixe estreia neste sábado contra a
Ferroviária. Será a estreia do técnico
argentino Jorge Sampaoli, que formará
a equipe com: Vanderlei; Victor Ferraz,
Luiz Felipe, Gustavo Henrique e
Orinho; Alison (Jean Mota), Diego
Pituca e Carlos Sánchez; Derlis
González (Jean Mota), Felippe Cardoso
e Bruno Henrique. Já o Verdão jogará
domingo contra o Red Bull, fora de
casa. Único dos quatro grandes do
Estado a iniciar a temporada com o
mesmo treinador de 2018, o alviverde
de Felipão deve ir a campo com:
Weverton; Mayke, Luan, Gustavo
Gómez e Diogo Barbosa; Thiago
Santos, Felipe Melo e Lucas Lima;
Felipe Pires, Deyverson e Dudu.

Jejum tricolor
Já o São Paulo, que tem 21 títulos e
vive o maior jejum entre os gigantes
do Estado, sem erguer o troféu há 13
anos, desde 2005, jogará em casa
neste sábado contra o Mirassol. Será a
estreia oficial do técnico Jardine no
comando do Tricolor, que ainda espera
contar com a liberação de Hernandes e
Biro Biro para armar o time titular,
que deve ser: Tiago Volpi; Bruno
Peres; Arboleda, Anderson Martins e
Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê;
Everton, Helinho e Pablo.

Gaúcho
A dupla Grenal estreará no Gauchão
2019 no domingo, ambos fora de casa.
Atual campeão, e segundo do Estado
com mais títulos estaduais, com 37, o
Grêmio desafiará o Novo Hamburgo no
Estádio do Vale, às 17h, sem Renato
Gaúcho dar pistas do time titular. Já o
Internacional, em busca do 46º título,
estreará contra o São Luiz no Estádio
19 de Outubro. O técnico Odair
Hellmann deverá armar o Colorado
com: Daniel, Zeca, Roberto, Emerson
Santos e Iago; Rithely, Rodrigo Lindoso,
Juan Alano, Sarrafiore (Neilton) e
Guilherme Parede; Pedro Lucas.

Paulistão


