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Abandono
A Escola Municipal Terezinha Picoli Cezarotto, no Bairro

Consolata, vai ter bastante trabalho para conseguir receber
as crianças neste ano letivo. Com a estrutura fechada
devido às férias, quem ganhou espaço foi o matagal e
os vândalos deixaram o local com cara de abandono.
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FÁBIO DONEGÁ

PÁGINA

07
Fábrica opera 24 horas por dia
e tira o sono de moradores

PÁGINA

13
PM prende média de 16
pessoas por dia em Cascavel

 Após a confusão conferida nas eleições de 2015, a próxima seleção de conselheiros
tutelares terá um rigor bem maior. Irão para as urnas aqueles que atenderem alguns

requisitos e somente após passarem por uma pré-seleção. E a disputa deve ser intensa
novamente, pois o salário está fixado em R$ 5.455,80 por mês.

Eleições para conselheiro
tutelar terão maior rigor
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O presidente Jair Bolsonaro
disse esperar que a

Venezuela “mude
rapidamente de governo”,

em declaração feita ao
chegar a Davos, onde o

brasileiro faz sua estreia
internacional durante o

Fórum Econômico Mundial.

“A Venezuela está
com problemas não

é de hoje.
Esperamos que

rapidamente mude
o governo da
Venezuela”.

Opinião
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MAIOMÊS DA SORTE:

 Novos tempos! Novo governo! Porém, velhos e graves ou crô-
nicos problemas! Os mesmos que há décadas continuam rondando
e infernizando nossa sociedade. Como caos na saúde, baixa quali-
dade na educação publica, falta de infraestrutura, como estradas,
hidrovias, ferrovias, saneamento básico como da falta de coleta de
esgoto e de água potável para mais de 50 milhões de brasileiros etc.

E o terror crescente de criminalidade que aflige a nossa população!
Se é que já podemos falar como novidade, um Congresso razoa-

velmente renovado... Mas o que chama atenção é o da formação de
um governo em que os militares praticamente vão dar as cartas. Des-
de o presidente, capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro (PSL-
RJ), eleito democraticamente com quase 58 milhões de votos e sem
gastar fortuna em sua campanha. Seu viceo, general Hamilton Mou-
rão! E sete dos 22 ministros convocados são das Forças Armadas.
Porta-voz também, o general Otávio Santos Rego de Barros. Soman-
do todos, são 35 militares das Forças Armadas no atual governo.

Como curiosidade, Bolsonaro, com seus sete ministros, ultra-
passou os cinco da gestão do presidente Humberto Castelo Branco
(1964/1967) do período da ditadura militar.

É bom lembrar que a “culpa” para tantos militares convocados para
formação desse governo é exatamente da classe política. Se o compor-
tamento dos políticos após o fim da ditadura militar, sem o “toma lá da cá”
e outras excrescências com corrupção a rodo, certamente o presidente
estaria estimulado a convocar mais ministros civis.

E, se o nosso Congresso tiver dignidade e brasilidade que tanto
se exige de um eleito nas urnas, que aprovem celeremente projetos
do Planalto, como a reforma da Previdência e outros inadiáveis para
colocar esse Brasil no topo do desenvolvimento econômico e social.

Hoje a situação é de caos de um Estado pesado e improdutivo,
da insegurança jurídica, insegurança publica, da falta de emprego,
atendimento a saúde, educação de qualidade etc.
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Vereador diz não à
erotização infantil

ESPECIAL VEREADORES

 Com declarado
apoio ao Executivo mu-
nicipal, Misael Júnior
pretende seguir com
atuação ao lado do pre-

feito Leonaldo Paranhos
(PSC). O vereador tem o
apoio de evangélicos e
se declara “defensor
dos direitos da família e

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

das crianças”.
Misael afirma que se-

gue contra a “erotização
das crianças”. Para ele,
quanto mais tarde tocar

HojeNews - De que
maneira é possível, en-
quanto vereador, assegu-
rar a defesa da família?

Misael - São atividades
propostas e existe muito a se
fazer. Realizamos por meio
de lei da Câmara, que coinci-
dentemente foi proposta pelo
prefeito Leonaldo Paranhos,
o Domingão Fechadão - quan-
do a Avenida Brasil fica fe-
chada para o trânsito dando
espaço para as famílias.
Esse é um exemplo que for-
talece os vínculos familiares.

HojeNews - Ano passa-
do uma aula sobre preven-
ção a doenças sexuais no
Ensino Fundamental cau-
sou polêmica. Quais ins-
trumentos a Câmara tem
para evitar casos assim?

Misael - Esse foi um
caso isolado, pois quando ini-
ciamos nosso trabalho nos
precavemos quanto diretores,
professores e Secretaria de
Educação. Todos tiveram o
entendimento de resguardar
a infância e não levar a eroti-
zação para as crianças - esse
foi um caso sem a anuência
dos diretores. Os pais acha-
ram que era outra forma de
estudo, mas quando se de-
pararam com as aulas fica-
ram chocados. Não temos
nada contra as pessoas com
maturidade sexual, com ou-
tras escolhas. No entanto,

não podemos aceitar erotização
das crianças. Na escola, que
aprendam a ser cidadãos, nos-
sa língua, os direitos e os deve-
res... O ato sexual deve ser dis-
cutido apenas com jovens que
tenham maturidade para isso.
Quanto maior a discussão entre
crianças, mais rápido elas têm
vida sexual ativa...

HojeNews - Qual a articu-
lação para assumir uma Co-
missão Permanente?

Misael - Estamos em dis-
cussão com os vereadores. Ano
passado integrei a Comissão de
Agricultura e Meio Ambiente.
Agora, é evidente que, por ser
advogado, seria importante mi-
nha atuação na Comissão de
Justiça e Redação. Mas não é
uma necessidade, visto que
muitos projetos chegam a pas-
sar por essa comissão e são re-

jeitados em plenário... por equí-
vocos, pedidos de vista, enfim,
não foram aprovados.

HojeNews - Qual sua ava-
liação sobre a atuação da
Comissão de Justiça nesta
legislatura?

Misael - Entendo que deram
os pareceres dentro das lógicas
que eles abordaram, não que eu
concorde. Adotaram uma lógica
jurídica. Talvez se eu estivesse
lá teria outra...

HojeNews - Dá para man-
ter a fiscalização do poder pú-
blico sendo base governista?

Misael - A oposição acha
algo que está errado e joga no
ventilador. Nós achamos e liga-
mos para o secretário, o prefei-
to e os diretores de pastas... Por
exemplo, a CPI das Fossas - na
gestão anterior - identificou es-

gotos na frente das escolas
e após nosso trabalho houve
a instalação da coleta e do
tratamento. Já a oposição,
quando acha que está erra-
do, joga tudo no ventilador.

HojeNews - Qual sua
expectativa sobre a atua-
ção de Alécio Espínola
como presidente?

Misael - Alécio vem de
lutas grandes dos bairros e
do setor comunitário. Torço
para que seja perfeito nas
ações, sendo assim, trará a
todos os vereadores um bom
resultado. Quero ser amigo
para que ele possa fazer a
melhor administração possí-
vel. Tenho feito assim para o
Paranhos e assim chegamos
a ser referência no Estado,
onde o governador Ratinho
Júnior elogiou os trabalhos.

HojeNews - Que lição
fica sobre a candidatura a
deputado estadual, com
12.195 votos?

Misael - É uma semente
plantada. Foi uma eleição di-
fícil e atípica. Os eleitores
estavam determinados a vo-
tar em candidatos de direita
e esquerda. Estava em uma
situação de equilíbrio e não
recebi esses votos de pesso-
as que esperavam uma mu-
dança radical. Conheci mui-
tas cidades do Paraná e tive
o apoio de muitas pessoas.

no assunto com as cri-
anças, melhor.
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 Para evitar a briga judicial que vi-
rou o último pleito, a comissão orga-
nizadora do processo eleitoral dos
novos conselheiros tutelares de Cas-
cavel elabora com maior cautela o
edital com as regras para os candi-
datos que vão disputar as vagas.

Ontem, membros do CMDCA
(Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente) e téc-
nicos da Secretaria de Planejamen-
to e Gestão estiveram reunidos
para finalizar o esboço do texto que
será apresentado em plenária dia
6 de fevereiro, às 8h30, quando
será submetido a votação.

Em 2015 ocorreu a primeira elei-
ção aberta, em todo o País, para con-
selheiro tutelar. Muita confusão!

 Regras básicas
Os candidatos para uma vaga a
conselheiro tutelar devem ter mais
de 21 anos, residir há mais de três
anos na cidade, possuir curso
superior completo e não ter
passagens criminais. Após eleito,
passará por processo de capacitação
antes da posse.
O processo é obrigatoriamente
realizado seis meses antes da
eleição, realizada de quatro em
quatro anos sempre no primeiro
domingo de outubro subsequente ao
ano eleitoral de escolha do
presidente da República.
Portanto, a eleição para conselheiro
tutelar será dia 6 de outubro e todos
os eleitores com título em situação
regular poderão votar.
O mandato 2020-2024 terá 15
vagas, com remuneração mensal de
R$ 5.455,80. As eleições ocorrem em
todo o País.

 ESTRUTURA
Cascavel conta hoje com três Conselhos Tutelares - Sul, Leste e Oeste. O

Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) orienta
a necessidade de um Conselho Tutelar a cada grupo de 100 mil habitantes,

por isso, conforme o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior,
os parâmetros nacionais são atendidos na cidade.

O CMDCA já articula a cobrança de uma quarta estrutura, justificando
aumento populacional.

Moreschi garante que o modelo eleitoral em Cascavel é inédito e busca “ser
referência na busca de garantia de qualificação dos conselheiros”.

 O Instituto Décio Mertz realizou em
2018 os tradicionais Jocovel (Jogos dos
Contabilistas de Cascavel e Região) e
Jocopar (Jogos dos Contabilistas do
Paraná). As duas competições reúnem
profissionais de Cascavel, região e de todo
o Estado para promover e incentivar a
prática esportiva, além de oportunizar
uma grande integração entre contadores.

Já o Jocopar é uma competição
esportiva estadual para contadores,
promovida desde 1993. A edição deste

Mais rigor nas eleições para
os Conselhos Tutelares

Na época, até houve a exigência
de exames médicos e psicológicos,
o problema é que essa medida não
constava no edital, o que levou à
intervenção da Justiça no proces-
so. Candidatos que se sentiram
prejudicados moveram ações con-
tra o resultado e a exigência não
pôde ser posta em prática.

Em breve será publicado edital
com abertura das inscrições, docu-
mentos exigidos, datas e possíveis
impugnações, além de outros itens
obrigatórios.

Somente aqueles que passarem
por esse processo é que iniciarão a
segunda fase, que será uma prova
de conhecimentos específicos - com
pontuação mínima exigida. Quem

obter o resultado mínimo necessá-
rio vai, finalmente, passar por exa-
mes médicos e psicológicos, e, se
aprovados, somente então poderão
participar do pleito: terão que bus-
car votos da comunidade, a exem-
plo das eleições políticas.

ano, no litoral paranaense, já está
sendo planejada pelo Instituto Décio
Mertz em parceira com a Fecopar e
com apoio do Sincolpar.

O Jocopar reuniu em 2018 mais de
600 profissionais de todo o Estado.
Entretanto, a escassez de recursos tem
dificultado a realização dos jogos.

Para tanto, o Instituto Décio Mertz e a
Fecopar não têm medido esforços para
manter o evento, buscando recursos por
meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

“Estamos há três anos buscando recursos
por meio do protocolo de projetos no
Ministério do Esporte e acreditamos que
para este ano poderemos contar com esse
apoio”, revela o secretário executivo do
Instituto Décio Mertz e diretor de esportes
do Sincovel, Ronaldo Cesar da Silva. “Temos
realizado eventos grandiosos, muito bem
avaliados e com uma grande adesão dos
atletas contadores. Por isso, garantir
recursos é uma grande preocupação”,
acrescenta Mertz.

Instituto Décio Mertz planeja Jocopar 2019
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 Quem passa pela Escola Muni-
cipal Terezinha Picoli Cezarotto, no
Bairro Consolata, zona norte de
Cascavel, tem a impressão que o
local foi fechado e abandonado. O
mato toma conta dentro e fora dos
portões, o muro está quebrado, há
muita sujeira, fitas cassetes espa-
lhas e muitos outros sinais de van-
dalismo. Na verdade, a escola ape-
nas “tirou férias”.

Apesar da cobrança para a po-
pulação cuidar dos quintais e reco-
lher o lixo devido à proliferação de

Escola “tira férias” e
vira morada de vândalos

insetos, quem deveria dar exemplo
não está fazendo a lição de casa.

A dona de casa Sônia Reis cos-
tuma caminhar pelas ruas do entor-
no da escola e lamenta a situação:
“Sempre esse descaso... Mato
muito alto, vandalismo, tudo... Fal-
ta manutenção, cuidado mesmo
com a escola”, avalia.

No ginásio, o banheiro virou de-
pósito, onde tem um freezer desliga-
do, livros e caixas de fita cassete.

Do lado de fora, na Rua Orlando
Silva, o mato impede que os pedes-
tres usem a calçada.

Sônia conta que o abandono vira
moradia aos vândalos: “Sempre en-
tram adolescentes na escola pela
cerca quebrada. Fazem o que que-
rem lá dentro. Eu nunca vi um guar-
da sequer nessa escola”.

Sem ninguém no local, a reporta-
gem do HojeNews teve acesso fácil
ao interior da escola, pelo muro que-
brado. Não há alarmes, muitos pon-
tos sem câmeras de monitoramento
e nenhum guarda patrimonial.

 Cronograma
A secretária de Educação de

Cascavel, professora Marcia

Baldini, disse que o mato alto da

Escola Municipal Terezinha Picoli

Cezarotto deve ter fim até 7 de

fevereiro. “Estamos seguindo o

cronograma. Todas as escolas

estão passando por limpezas,

podas e corte de grama, mas até o

dia 7 tudo estará pronto”,

garante. Contudo, a secretária

desconhecia a situação de

abandono e vandalismo da escola

e disse que vai cobrar a direção por

que não comunicou o problema.

Guarda vai verificar

 Na questão de segurança, o diretor da Guarda Patrimonial,
Avelino Novakoski, disse que vai averiguar o que aconteceu na
Escola Terezinha Picoli. Segundo ele, não há guardas fixos em

todas as escolas devido à quantidade de servidores. “Nos locais
onde não há servidor fixo mandamos a patrulha da Guarda Muni-
cipal, da própria Guarda Patrimonial e a polícia [Militar] também

passa pelos locais”, disse.
O que complica o trabalho é “que o pessoal que entra escondi-

do, que vandaliza, espera a guarda e a polícia passar, ou quando
veem a gente chegando saem às pressas do local. São situações

complicadas. Mas vamos investigar”, garantiu Novakoski.

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Fábio Donegá

 ALÉM de mato alto, interior da escola tem bastante bagunça
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24 de dezembro de 1954

15 de janeiro de 2019

José Natal Risso

José Risso: um grande guerreiro

Um infarto no dia 7 de dezembro levou
José Natal Risso ao hospital. Ele passou
por um procedimento cirúrgico, seu
estado de saúde se complicou e ele
precisou ir para a UTI (Unidade de
Terapia Intensiva). No dia 15 de janeiro,
José faleceu, aos 64 anos de idade. Seu
aniversário, na véspera de Natal, foi
comemorado no hospital. José foi velado na
Acesc e o corpo sepultado no Cemitério
Jardim da Saudade. Amigos e familiares
prestaram as últimas homenagens. José
deixou a esposa, Marly, os três filhos
(Eliana, Jean e Eraney), duas noras
(Graciela e Édina) e um genro
(Henrique) e seus quatro netos:
Guilherme, Eduardo, Thainara e Arthur.
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Um herói
“Meu pai sem-

pre foi um herói.
Trabalhou duro a
vida toda, nunca

tinha tempo ruim.
Sempre foi um

grande pai, ajudan-
do e apoiando os

filhos”, lembra
Eliana Risso.

José Natal Risso
também se mos-

trou um grande
guerreiro na luta
pela própria vida.

“Foram 40 dias de
luta, com quatro

paradas cardíacas.
No hospital, os

médicos falavam do
herói que havia

voltado de paradas
de até 21 minutos”.

Apesar da
resistência, José

acabou descansan-
do: “Ele resistiu

muito, até que
parou de vez e

resolveu morar com
Deus”, descreve

a filha.

Despedida

 Não é por acaso que o nome de
José Risso ganhou Natal no meio. Ele
nasceu dia 24 de dezembro de 1954.
Vinte e um anos depois, Risso mudou-
se do norte do Estado para Cascavel,
onde viveu uma vida feliz com seu gran-
de amor, Marly.

O casal teve três filhos, dentre
eles a blogueira Eliana Risso, que
se emociona ao se lembrar do pai:
“Era o melhor pai do mundo. Ele
sempre deixou de comprar qualquer
coisa para ele para poder dar o me-
lhor para os filhos. Para se ter uma
ideia da sua força, ele cuidou de mim

até seus últimos dias”.
Depois dos filhos, os grandes acon-

tecimentos da vida de José Natal foram
seus quatro netos: “O nascimento dos
netos foi uma das maiores emoções da
vida dele”, reforça Eliana.

A morte de José surpreendeu a todos
e “deixou um vazio gigantesco, uma sau-
dade sem fim. É como se uma parte mi-
nha tivesse ido junto”, descreve a filha.

Católico desde sempre, José era
muito generoso. “Ele nunca deixava de
ajudar as pessoas. Entre dez irmãos,
meu pai era o que sempre conversava
com todos e os ajudava”.

JOSÉ, com parte da sua família
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 Imagine morar perto de uma fá-
brica cujas máquinas ficam ligadas
24 horas por dia. Não bastasse o
barulho durante o dia, à noite é im-
possível dormir. Essa é a realidade
de famílias que moram no Bairro
Pacaembu, nas proximidades da
Rua República Argentina.

“Já foi ligado para a prefeitura,
para a polícia, para tudo quanto é
lugar para acabar com esse baru-
lho. É o tempo todo assim. Não tem
como dormir”, reclama Neuza Ma-
chado, vizinha da fábrica.

Evelyn Morelli diz que há qua-
tro anos essa empresa se insta-

Fábrica “tira o sono” dos moradores
lou no bairro e desde então a si-
tuação tem sido insustentável.
“Minha mãe sofre para dormir.
Está bem difícil para nós. São 24
horas por dia desse barulho”.

Os moradores já não sabem
mais o que fazer. A prefeitura já lhes
respondeu que o alvará da empre-
sa não permite atividades notur-
nas, mas, mesmo assim, ninguém
toma providências. “Pelo que a pre-
feitura nos falou, eles nem poderi-
am estar trabalhando de madruga-
da”, afirma Neuza.

Alvará pode
ser cassado

O Setor de Fiscalização de
Alvará do Município informou que
a empresa foi notificada ano
passado e que, nesses casos,
são dados dez dias para regulari-
zação. Como os moradores
relataram que o barulho continua
à noite, uma nova equipe vai ao
local verificar a situação e tomar
as providências.

Já a Secretaria de Meio Ambi-
ente informou que um fiscal irá
verificar o volume do som emitido
pelas máquinas. Segundo o fiscal
Vanderlei Marques, em Cascavel,
o volume permitido é de 50 a 65
decibéis, podendo chegar a 70
decibéis apenas em áreas indus-
triais. “Se já passou pela fiscaliza-
ção de alvará, provavelmente foi
dado um prazo para se regulariza-
rem, mas se a empresa persiste
em trabalhar de madrugada, ela
vai ser notificada mais uma vez e
agora pagará multa. Se continuar
persistindo, o alvará pode
até ser cassado”.

 A reportagem conseguiu conversar com o gerente da empresa
Piu Indústria de Plásticos, Flávio Alfredo Reolon. Ele disse que o
Município proibiu a indústria de trabalhar depois das 18h devido
ao som alto das máquinas. “O barulho durante o dia está dentro
do limite permitido, mas vamos mudar de lugar até maio. Aqui é
alugado, então vamos para outro lugar onde possamos trabalhar

24 horas sem complicações”.
Flávio argumenta que a grande demanda de trabalho faz com

que em alguns dias o expediente precise ser estendido, mas
garante que nem sempre trabalham de madrugada.

SECOM

A Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) informa que nos dias 23,
24 e 25 de janeiro e 4 e 5 de fevereiro será
realizada a primeira vistoria do transporte escolar
urbano e rural de 2019.
Os veículos escolares passam por vistoria a
cada seis meses pelos fiscais de transporte e
agentes de trânsito.
Durante os trabalhos, são observados itens de
segurança, como: documentação, aparência do
veículo, tacógrafo, extintor, legibilidade das
placas, câmera dianteira e traseira, apólice de
seguro, cintos de segurança, entre outros. Ao
todo, 190 veículos serão vistoriados.
A fiscalização é necessária para garantir aos
pais, responsáveis e alunos, que os veículos
estejam de acordo com as normas de trânsito,
oferecendo segurança no transporte.
A vistoria será no pátio do Terminal Rodoviário
de Cascavel, das 8h às 12h.

Vistoria

Empresa vai sair do bairro

 Reportagem: Silvio Matos
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Show Rural faz homenagem
a pequeno empresário

 No Youtube
Para Charles, o Show Rural merece ser apoiado por todos, porque ele é um

disseminador de inúmeros benefícios, “traz um impacto gigante na
economia local e regional, coloca Cascavel no mapa mundial dos grandes

eventos do agronegócio e, com a disseminação de tecnologias, fortalece o
campo, uma de nossas principais fontes de empregos e receitas”.

Charles ainda compartilha filmes e publicidades preparados para o Show
Rural em canais de youtube. Dilvo e Rogério agradeceram a Charles pela
dedicação e disseram que esse é o sentimento das pessoas que realmente

entendem o alcance e a importância de um evento que há 30 anos é
exemplo de trabalho, superação e bons resultados.

Há muito tempo o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli, diz que o Show
Rural é muito mais que um evento
da cooperativa: “É um evento de
Cascavel, da região, do Paraná e de
todas as pessoas que, de uma for-
ma ou de outra, contribuem para que
ele seja um grande sucesso”.

Na tarde dessa segunda-feira
(21), Dilvo, o coordenador-geral Ro-
gério Rizzardi, colaboradores da
Coopavel e parceiros fizeram uma
homenagem especial a um micro-
empresário que há anos, de forma
gratuita e dedicada, ajuda a divul-
gar o Show Rural.

Charles Kurtz, 44 anos, é natu-
ral de Pelotas (RS) e há 15 anos
mora em Cascavel. Ele é um dos

sócios da agência de viagens da
Hélios no Município e há anos as-
sumiu a condição de um dos divul-
gadores mais entusiasmados do
Show Rural. “Fico atento e peço os
folders do evento tão logo eles fi-
cam prontos. Recebo uma quanti-
dade considerável e faço questão

de entregá-los pessoalmente, um
a um”, conta.

O folder é entregue no guichê da
Hélios e também no interior dos
ônibus. “Falo de boca cheia a cada
um dos nossos clientes sobre esse
importante evento, que orgulha to-
dos os cascavelenses”.
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gente@jhoje.com.br

A alegria contagiante de Maria Eduarda Marques, que

comemora seus 15 anos neste mês de janeiro

DIVULGAÇÃO

Rematrículas I
Alunos interessados em

continuar com as aulas de
natação ou

hidroginástica no Ciro
Nardi ou no Parque

Tarqüínio devem ficar
atentos às datas da

rematrícula. O aluno ou
responsável legal deve ir
ao local e horário em que

fazia as aulas.

 Rematrículas II
Dias 22 e 23 de janeiro, das
8h30 às 11h30, para as

turmas de hidro da manhã, e
das 13h30 às 16h30 para as
turmas da tarde. Dia 24, das
8h30 às 12h e das 13h30 às
16h30, todas as turmas de
hidro da noite, e dia 25,

mesmo horário, para todas as
turmas de natação de todos

os períodos.

Brenda de Oliveira Moraes
chega hoje ao Panamá, onde
participa da Jornada
Mundial da Juventude e
encontro de jovens com o
Papa Francisco

Mágico de Oz
Que tal mergulhar no fascinante mundo de Oz? A

obra prima de L. Frank Baum, o Mágico de Oz, abre o
Contos e Encantos dia 30 de janeiro às 15h, na

Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos.

Atenção!
O calendário para novos alunos será aberto a partir

do dia 4 de fevereiro.

Os Santimbancos
E, no dia 31, são “Os Saltimbancos”

quem dominam a tarde, em uma
readaptação do musical traduzido
por Chico Buarque. Informações:

(45) 3902-1370.

Felicidades!
Márcia Fontanella, Hudson

Moreschi, Vinícius Schreiner,
João Adair, Daniane Fritsch,
Léo Henrique Marchewicz,
Alesandro Belesque, Flávio
Silva, Luiz Antonio Manso
Vieira Jr, Luiz Menoncin e

Silvana Anjos Zanin.

Vida, quando eu digo
“não tem como piorar”, é só

um comentário, não um
desafio!

DIVULGAÇÃO
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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

 � RECORD

Em “Espelho da vida”, Madre Joana
expulsa Eugênio de seu convento. Irmã
Dolores vê quando Irmã Zélia se aproxima
de Eugênio. Dora convence Cris/Julia a
procurar Hildegard para saber sobre
Danilo. Priscila convida Alain para se
apresentar em sua escola. Isabel provoca
Alain por causa de Cris. Daniela e Bola
pesquisam novas atrizes para interpretar
Dora no filme de Alain. Eugênio
confidencia o paradeiro de Danilo a
Gustavo, mas Bendita ouve e conta para
Cris/Julia. Alain conversa com Edméia/
Grace, que confirma ao diretor suas
suspeitas sobre a situação de Cris. Daniel
afirma a Letícia, sua terapeuta, que sonha
com uma mulher desconhecida. Cris/Julia
visita Danilo, e Hildegard a confronta.

Daniel afirma que
sonha com uma
mulher desconhecida

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

 Malhação
Santiago acorda e se sente mal. Tito e Ga-

roto pedem ajuda a Talíssia para encontrar a
caixa de Heitor. Kavaco, Álvaro, Hugo e Verena
pensam em ir até o local de treinos de Santiago.
Santiago sente dores e consegue chamar a
atenção de Raíssa. Pérola e Maria Alice bri-
gam e Antônio as leva para a sala de Solange.
Maria Alice inventa para Pérola que Rosália
quer que ela deixe sua casa. Raíssa tenta aler-
tar Solange sobre Santiago, e Verena ouve a
conversa. Raíssa explica a Santiago seu plano
para desmascarar Bryan. Pérola pede ajuda a
Gabriela. Santiago implora para que Bryan o
deixe voltar para casa.

O tempo não para
Vanda tenta acalmar Samuca e Elmo.

Petra afirma a Marocas que precisa exa-
minar todos para erradicar o vírus. Petra
demite Helen e contrata Tales como seu
novo assistente. Marocas acredita que é
preciso cooperar com Petra para que sua
família seja libertada. Florêncio diz a Lúcio
que pretende pressionar Mateus para con-
seguir uma amostra do vírus. Waleska de-
monstra a Mateus que não o apoia. Betina
teme que Lúcio descubra seu envolvimento

na morte de Emílio. Samuca enfrenta Ma-
teus, exigindo falar com Marocas.

O sétimo guardião
Geandro deixa Lourdes na casa de Socor-

ro, que fica exultante com o retorno da filha.
Geandro afirma a Lourdes que a moça ainda
se apaixonará por ele. Júnior assiste à aula de
Luz. Firmina sugere que Tobias não demita
Guilherme. Stella ouve quando Mirtes e Gui-
lherme falam sobre o plano que eles armaram
e conta para Aranha. Marilda pressiona Eurico
a lhe contar o que está acontecendo. Firmina dá
uma lição em Guilherme, que se surpreende
ao continuar empregado no restaurante de To-
bias. Clotilde repreende a atitude de Valentina
em seu restaurante. Geandro pede que Eurico
o ajude a abrir uma empresa. Nicolau se revol-
ta contra Walid ao vê-lo auxiliando Diana. Euri-
co enfrenta Valentina e garante que deseja co-
mercializar a água da fonte. Laura decide voltar
para Serro Azul, contrariando Olavo. Nicolau
agride Walid, e Afrodite ameaça pedir a separa-
ção. Luz pede que Gabriel lhe mostre o livro
antigo de Egídio.

Teresa
Teresa pede o divórcio a Arthur argumen-

tando que, se ele foi capaz de correr para os
braços de Paloma estando com ela, pode vol-
tar a fazê-lo com outra mulher a qualquer mo-
mento. Arthur, desesperado, tenta detê-la. Ge-
noveva diz a Rubens que, se Esperança real-
mente não lhe interessa, que ofereça dinheiro
para que ela entregue o bebê.

As aventuras de Poliana
Lorena, Mário, Gael e Benício confron-

tam Sr. Pendleton sobre se há ou não uma
criança presa na casa dele. João fica mago-
ado com a atenção que Poliana dá a Bento e
vai embora. Sr. Pendleton explica que não
há nenhuma criança lá, e as crianças en-
contram um totem de papelão de divulgação
de um jogo atrás da cortina (um personagem
que lembra bastante o tamanho e a silhueta
real de uma criança).

Jesus
Laila implora para Asisa ajuda-la. Nicode-

mos avisa que ela será levada até Jesus. Za-
queu manda seu servo convidar os necessita-
dos para um banquete. Judite entra em pânico
ao ver que Laila poderá ser apedrejada por trai-
ção. O Satanás aparece ao lado de Caifás, que
questiona o Messias.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

A Lua vai realçar todos os pontos fortes do seu
signo. Use e abuse da sua coragem e determina-
ção para conseguir o que quer. No amor, melhore
o diálogo e respeite as diferenças para não bri-
gar. Palpites: 09, 00 e 99. Cor: Pink.

To
ur

o Seu trabalho vai render mais se você puder fugir
se isolar num canto tranquilo. Pode se envolver
com uma pessoa que já é comprometida. A dois,
adie conversas difíceis e reforce a confiança. Pal-
pites: 37, 28 e 64. Cor: Vermelho.

G
êm

os

Você vai querer independência para cumprir suas
tarefas e correr atrás dos seus objetivos. Amizade
pode ficar tensa à tarde e não será fácil dialogar:
mantenha a calma. Clima sedutor no sexo. Palpi-
tes: 74, 83 e 65. Cor: Creme.

C
ân

ce
r Pode surgir uma boa oportunidade de crescer no

trabalho. Mas a concorrência será grande e você
terá que se empenhar para provar a sua compe-
tência. A dois, tenha mais jogo de cintura. Palpites:
66, 48 e 84. Cor: Dourado.

Le
ão

Excesso de trabalho e preocupações pode cau-
sar estresse e prejudicar a sua saúde. Procure
equilibrar melhor as tarefas. A dois, não deixe a
rotina esfriar a paixão. Busque novos estímulos.
Palpites: 31, 67 e 94. Cor: Branco.

V
ir

ge
m Mudanças e imprevistos podem tumultuar um pou-

co o seu dia. Evite distrações no trabalho. Fique
longe de apostas e investimentos arriscados. Cli-
ma sedutor na paquera e no romance. Palpites:
50, 95 e 68. Cor: Amarelo.

Li
br

a

Trabalhar em equipe será produtivo, por isso, una-
se aos colegas e lutem para vencer a concorrên-
cia e atingir as metas. Cuidado com discussões em
família. Boa fase para iniciar um namoro. Palpites:
87, 42 e 60. Cor: Azul-claro.

E
sc

or
pi

ão Vai mostrar disciplina no trabalho. Precisa ter cui-
dado com mal-entendidos à tarde. Convívio pró-
ximo com colega pode estimular a paquera: con-
verse bastante antes de se envolver. Palpites: 34,
70 e 52. Cor: Branco.

S
ag

it
ár

io Seu entusiasmo vai contagiar os colegas e pode
deixar o trabalho mais descontraído e prazeroso.
Seu desafio será controlar bem os gastos. Fase
animada na paquera. Boa sintonia na união. Pal-
pites: 62, 17 e 80. Cor: Preto.

C
ap

ric
ór

ni
o

Trabalhar em casa ou com parentes pode ser muito
produtivo. Mas terá que conversar mais antes de
tomar qualquer decisão. No romance, controle
melhor as suas reações. Palpites: 09, 54 e 36. Cor:
Vinho.

A
qu

ár
io Simpatia e boa lábia te ajudarão a se entender

com as pessoas e a fazer bons acordos no traba-
lho. Mas cuidado com fofocas e mal-entendidos. A
dois, não deixe nada mal resolvido: converse.
Palpites: 55, 82 e 19. Cor: Laranja.

 P
ei

xe
s A Lua realça seu tino comercial e indica um bom

dia para ganhar dinheiro. Evite emprestar grana
ou pegar empréstimo com amigos: pode ter pro-
blemas. Na paixão, lances superficiais não vão te
satisfazer. Palpites: 11, 20 e 02. Cor: Branco.
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A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada realizou ontem a Operação Comando, em conjunto com a Penitenciária Federal de Catanduvas.
A atividade visa fazer frente às crescentes ameaças de organizações criminosas contra o sistema prisional federal. Além de instrução com
armamentos de grosso calibre, também houve treinamento de técnicas e táticas de operações de garantia da lei e da ordem.

Operação Comando
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Prefeitura exonera dois
servidores por desvios
Após a conclusão de processo

administrativo disciplinar que in-
vestigou desvio de combustível da
Prefeitura de Cascavel em uma
marcenaria no Bairro 14 de Novem-
bro, dois servidores acusados do
crime foram exonerados.

A sindicância aberta na Corre-
gedoria da Casa Civil levou um ano
e meio para ser concluída e confir-

mou uma investigação anterior de
seis meses, em 2017, que levou
ao flagrante do crime.

Conforme consta no Diário Ofi-
cial do Município de Cascavel, o
motorista Rosevaldo Maia (15 anos
no serviço público) e o auxiliar de
serviços gerais Adão Jair dos San-

O CASO
Em junho de 2017, os dois servidores foram flagrados pela Polícia Militar após

denúncia do vereador Sebastião Madril (PMB). Na época, a administração

municipal constatou que os servidores conduziam um caminhão com dois tanques

de cerca de 200 litros. Além do tanque normal do veículo, outro tanque abastece

o motor que mantém o material aquecido.  No momento do flagrante havia
cerca de 30 galões vazios onde seria depositado o diesel que seria desviado.

Após a abordagem na marcenaria, os policiais foram até a casa do

proprietário da empresa, onde mais dez galões cheios de diesel foram

encontrados. A exposição do caso fez com que o prefeito Leonaldo Paranhos

(PSC) chegasse a responder a processos movidos pelos suspeitos por injúria e

difamação.  O combustível apreendido pela Polícia Civil foi devolvido ao
Município.  Os servidores não foram encontrados pela reportagem para

comentar as demissões nem os processos.

Ação criminal
Na 15ª SDP (Subdivisão
Policial), os dois servidores
públicos demitidos foram presos
em flagrante por peculato. Um
terceiro envolvido que não atuava
na prefeitura também foi preso. A
fase policial foi concluída e o
processo está Ministério Público,
que ainda analisa se fará ou não
denúncia na Justiça.

tos (19 anos na prefeitura), ambos
lotados na Secretaria de Serviços
e Obras Públicas, deixaram a fun-
ção na semana passada.

Roselvado tinha remuneração
de R$ 2,5 mil e Adão de R$ 2 mil -
pagamentos que haviam sido man-
tidos durante a investigação.
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Giro da
Violência

Voltou para a cadeia
O homem que agrediu a própria mãe,
Iracema Leal, de 74 anos, no dia 13
deste mês, voltou para a cadeia na
madrugada de domingo (20) após
ameaçar a idosa novamente. A mulher
estava abrigada na casa de parentes
desde que teve alta hospitalar após
quase ter sido morta pelo filho.
Segundo a Polícia Civil de Cascavel,
ele procurou a mãe e começou a
ameaçá-la. Familiares o detiveram e
acionaram a Polícia Militar. Josué
Machado, de 42 anos, havia saído da
cadeia no último sábado e agora deve
ficar preso preventivamente já que
descumpriu medida protetiva expedida
pelo juiz em favor da vítima.

Olha a bicicleta!
Um ciclista ficou ferido ao ser
atropelado por uma camionete na
manhã dessa segunda-feira (21). A
vítima tem 16 anos e o acidente
aconteceu na equina da Rua Manaus
com a Avenida Toledo, no Bairro
Claudete, em Cascavel. De acordo com o
adolescente, ele seguia pela Avenida
Toledo quando foi atingido pela
camionete, que não teria lhe visto ao
tentar acessar a Rua Manaus. O
motorista do carro não se feriu, já o
ciclista sofreu contusões e escoriações e
foi encaminhado para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Tancredo.

Acidente e poste caído
Uma forte colisão entre dois carros
arrancou um poste na Avenida
Tancredo Neves na manhã dessa
segunda-feira (21). O acidente
aconteceu próximo ao cruzamento
com a Rua Rio de Janeiro, Centro de
Cascavel. De acordo com testemunhas,
um Ford Ka e um Gol seguiam no
mesmo sentido quando um dos
condutores fez uma conversão em local
proibido e os dois colidiram. Com o
impacto, a roda do Ka foi arrancada e
o Gol invadiu o canteiro e bateu
contra um poste de metal, que ficou
destruído. Os dois condutores, um
homem de 28 anos e uma mulher de
25, sofreram ferimentos leves e não
precisaram de encaminhamento
hospitalar.

PM prende 16
pessoas por dia

Prestes a completar 50 anos de
instalação em Cascavel, o 6º BPM
(Batalhão de Polícia Militar) come-
mora um dos melhores resultados
dos últimos anos de atuação, já que
2018 foi o ano em que a cidade re-
gistrou menos homicídios desde
2010, menos mortes no trânsito
desde 2011 e uma redução genera-
lizada da criminalidade graças à atu-
ação conjunta das forças policiais.

Ao todo, a PM de Cascavel aten-
deu 33 mil ocorrências durante
2018, o que resultou na prisão de
5.930 pessoas, uma média de 16
pessoas por dia.

Foram 854 atendimentos refe-
rentes à Lei Maria da Penha, 661
veículos recuperados e 410 armas
de fogo apreendidas.

De acordo com o relatório anual
da polícia, houve redução de 40%
nos homicídios em comparação a
2017, 23% nos roubos e 11% nos
arrombamentos na cidade, na mes-
ma base de comparação.

Estrutura
O 6º BPM é subordinado ao 5º

Comando Regional e responde

por 22 municípios da região

oeste do Paraná, cobrindo uma

área aproximada de 13 mil

quilômetros quadrados e atende

a uma população estimada de

500 mil pessoas.

Instalado em Cascavel em

dezembro de 1969, o Batalhão

comemora os resultados

positivos. Dentre os 15 policias

que mais prenderam no Estado,

dez fazem parte do 6º Batalhão.

“Também somos o batalhão que

mais atendeu ocorrência e o que

teve o maior número de pessoas

detidas no Estado, e a diferença

para o segundo é de mil

pessoas. Isso mostra que os

policiais estão realizando muita

abordagem, o que mantém a

cidade mais segura”, conta a

responsável interina pela área

de Relações Públicas do 6º BPM,

tenente Eliane Melere.

Bom relacionamento
Segundo a tenente Eliane Melere, esse
trabalho tem resultados eficientes por
causa do bom relacionamento com
outras frentes policiais. “A gente tem
um contato bom, principalmente com
a Guarda Municipal. Em situações de
homicídio, a Policia Civil também
está muito presente, com a Cettrans
[Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito] também
fazendo as operações de trânsito.
Podemos dizer que manter esse bom
contato contribui tanto para o nosso
trabalho quanto para o deles e quem
ganha com isso é a população”.

 Reportagem: Bethania Davies
Foto: Fábio Donegá

Batalhão de Cascavel foi o que mais prendeu no Estado
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PARANAENSE
GRUPO A

Time PG J V E D GP GC SG

Operário 3 1 1 0 0 1 0 1
Maringá 1 1 0 1 0 1 1 0
Londrina 1 1 0 1 0 0 0 0
Toledo 1 1 0 1 0 0 0 0
Athletico 0 1 0 0 1 0 1 -1

Foz do Iguaçu 0 1 0 0 1 0 4 -4

GRUPO B

Time PG J V E D GP GC SG
Coritiba 3 1 1 0 0 4 0 4
Cascavel CR 3 1 1 0 0 1 0 1
Rio Branco 1 1 0 1 0 1 1 0
Cascavel FC 1 1 0 1 0 0 0 0
Cianorte 1 1 0 1 0 0 0 0

Paraná 0 1 0 0 1 0 1 -1

Athletico 0x1 Cascavel CR
Foz do Iguaçu 0x4 Coritiba
FC Cascavel 0x0 Toledo
Paraná Clube 0x1 Operário

Cianorte 0x0 Londrina
Maringá 1x1 Rio Branco

AMANHÃ
20h Cascavel FC x Athletico
20h Cianorte x Operário
20h Toledo x Rio Branco
20h Coritiba x Maringá

QUINTA-FEIRA
20h Paraná x Foz do Iguaçu
20h Cascavel CR x Londrina

1ª RODADA

2ª RODADA

Lorival Santos “treinou”
com vídeos no WhatsApp

GABRIELA SÁVIO/CASCAVEL CR

 A vitória do Cascavel Clube Re-
creativo sobre o Athletico em ple-
na Arena da Baixada, por 1 a 0, com
um gol do camisa 4 Welington Tai-
ra, na abertura do Paranaense de
Futebol 2019, no sábado, contou
com uma ferramenta de tecnologia
extracampo utilizada pelo técnico
Lorival Santos: o aplicativo de men-
sagem instantânea “WhatsApp”.

É que o treinador, que assumiu o
time na última quarta-feira, a dois
dias da estreia, teve pouco tempo em
campo para realizar treinamentos es-
pecíficos. Assim, criou um grupo de
conversa com os jogadores e passou
“treinos virtuais” aos jogadores.

“Tínhamos que encaixar a marca-
ção. Tivemos três treinos de atitude
defensiva, porque sabíamos que
ocorreriam situações assim. Fiquei
sabendo do adversário às 2h30 da
manhã, então treinamos sem conhe-
cer adversário e a equipe que íamos
montar. Tínhamos dificuldade com o
BID [sistema de registro de jogado-
res]”, justificou o treinador.

“Nossa preparação foi de 30%
a 40 % de intensidade, com bola, e
o resto de muita conversa e muito
vídeo de posicionamento. Criei um
grupo de ‘WhatsApp’ e fiz vídeos em
cima do que tínhamos trabalhado,
com ‘a carinha’ dos jogadores, rati-
ficando o posicionamento e crian-
do situações para eles tentar assi-

milar a proposta de jogo. Quanto
um treinador chega, ou os jogado-
res compreendem a ideia ou  nada
acontece. Ficamos agradecidos
que eles compraram a ideia e fo-
mos agraciados com resultado fren-
te a um grande adversário”, expli-
cou Lorival Santos.

 Sem empolgação
Ter conquistado os três pontos na estreia do Estadual, fora de casa e contra o

Athletico, foi enaltecido pelo treinador do Cascavel CR, Lorival Santos. Ele,
entretanto, fez questão de frear a empolgação para a 2ª rodada, na qual receberá

o Londrina na quinta-feira, às 20h, no Estádio Olímpico, em seu primeiro jogo
como mandante este ano. “Sabemos das nossas limitações e da grandeza do
Athletico. A vitória foi importante porque nos dá confiança, mas temos de ter
consciência das nossas limitações, dificuldades e necessidades. Três pontos

frente ao adversário que enfrentamos foram como seis pontos, porque o Athletico
vai tirar pontos dos nossos adversários, mas temos que saber que não ganhamos

nada. Nós não produzimos em campo, jogamos por uma bola”.

Ingressos
Para a estreia em casa no Paranaense
2019, o Cascavel Clube Recreativo

divulgou o preço dos ingressos com o valor
inteiro de R$ 50 para as cadeiras cobertas

e R$ 30 para as arquibancadas.
Consequentemente, as meias-entradas serão

R$ 25 e R$ 15 para os respectivos
setores do Estádio Olímpico. O jogo com o
Londrina, pela 2ª rodada da Taça Barcímio

Sicupira Júnior, será às 20h na quinta-feira.



ESPORTE 15
CASCAVEL, 22 DE JANEIRO DE 2019

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 22 DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Élvio Felipe Borges Csiba e Adriana Cristina Tomazi
2- Dariane Barbosa da Silva e Katyuscia Soler Demezuk
3- Rafael Ferreira de Oliveira e Nicole Bonfante Lemos
4- Ademir Nogueira Silva e Izabela Boniatti Leal
5- Renor Bortoloso e Delci Seibert
6- Angelo Saleto Sotille e Ana Zdunek
7- Lauro Ferreira e Vilma Tinelo
8- Tiago Bee da Costa Vieira e Leticia Nazzari
9- Angelo Saleto Sotille e Ana Zdunek
10- Lucas da Cruz Amorim e Kétellyn de Morais Borges
11- Agenor Santana Gomes e Sirlei Ferreira dos Santos
12- Durbinerio Nere de Santana e Nilceia Barbarini
13- Jhonatan Marques da Silva e Raffaely Perlin Carvalho
14- Fernando Teodoro Ferreira e Karen da Silva Mattos
15- Cleberson Antonio Testa e Karine Lucia de Lara

FC Cascavel quer novamente
ver estádio “amarelo e preto”

Equipe do interior que mais levou
público ao estádio na 1ª rodada do
Paranaense de Futebol 2019, o Fu-
tebol Clube Cascavel foi certamen-
te o que mais teve as arquibanca-
das coloridas no fim de semana. A
ação de vender a camisa oficial a
R$ 29,90 surtiu o efeito esperado
e a maioria dos 4.679 torcedores
que foram ao Olímpico para a estreia
da equipe no Paranaense 2019, no
domingo, contra o Toledo, estavam
vestindo amarelo e preto.

O empate sem gols no clássico
não foi resultado esperado pelos
torcedores, que são novamente
aguardados em grande número
para a 2ª rodada, na qual o FC Cas-
cavel novamente atuará em casa:
receberá o Athletico amanhã, às
20h, no Olímpico.

“O apoio dos torcedores foi mui-
to importante pra nós. Estamos ci-
entes que não correspondemos à
altura, mas dominamos o jogo, fal-
tou apenas um golzinho para sair-
mos com restado positivo. Agora e
focar e trabalhar forte pra enfren-
tar o Athletico na quarta-feira”, des-
tacou o treinador Paulo Foiani.

Os mais de 4,6 mil torcedores
que empurraram a Serpente Aurine-
gra geraram uma renda de R$
102,105 mil e fizeram a equipe
cascavelense manter, pelo menos

na primeira rodada do campeona-
to deste ano, o posto de equipe do
interior com maior público no está-
dio, como foi em 2018.

Público superior no fim de sema-
na só foi registrado nos dois jogos re-
alizados em Curitiba. Em Athletico 0x1
Cascavel CR o público pagante foi de
6.466 (renda de R$ 157.820 mil) na
Arena da Baixada e em Paraná Clube
0x1 Operário o público total foi de
5.014 (renda de R$ 122.090 mil).

SANDRA ZAMA/DIVULGAÇÃO

Ingressos
Os ingressos para FC Cascavel x
Athletico, amanhã, às 20h, no
Estádio Olímpico, custam R$ 60 para
as cadeiras cobertas e R$ 30 para as
arquibancadas descobertas, com
meias-entradas a R$ 30 e R$ 15,
respectivamente. O torcedor com a
camisa da equipe aurinegra também
paga R$ 15, promocionalmente, na
área descoberta do estádio.
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   COPA SÃO PAULO
19h15 São Paulo x Guarani
21h30 Corinthians x Vasco

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

          GAÚCHO
20h30 Avenida x B. de Pelotas

         LIBERTADORES
21h30 Delfín x Nacional

        COPA DO NORDESTE
22h30 Sergipe x Náutico

JOGAM HOJE

PAULISTA
Grupo A

Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 3 1 1 0 0 1 0 1
2º São Caetano 1 1 0 1 0 1 1 0
3º Red Bull 1 1 0 1 0 1 1 0
4º Ponte Preta 1 1 0 1 0 0 0 0

GRUPO B
1º Palmeiras 1 1 0 1 0 1 1 0
2º São Bento 1 1 0 1 0 1 1 0
3º Novorizontino 0 0 0 0 0 0 0 0
4º Guarani 0 1 0 0 1 0 1 -1

GRUPO C
1º Bragantino 3 1 1 0 0 1 0 1
2º Corinthians 1 1 0 1 0 1 1 0
3º Ferroviária 0 1 0 0 1 0 1 -1
4º Mirassol 0 1 0 0 1 1 4 -3

GRUPO D
1º São Paulo 3 1 1 0 0 4 1 3
2º Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0
3º Oeste 1 1 0 1 0 0 0 0
4º Ituano 0 0 0 0 0 0 0 0

Ponte Preta 0x0 Oeste
Santos 1x0 Ferroviária

São Paulo 4x1 Mirassol
Bragantino 1x0 Guarani

Botafogo 1x1 São Bento
Corinthians 1x1 São Caetano

Red Bull 1x1 Palmeiras
ONTEM

Ituano x Novorizontino

2ª rodada
AMANHÃ

17h Ferroviária x Ponte Preta
19h15 Guarani x Corinthians
19h15 Oeste x Bragantino
21h Palmeiras x Botafogo

QUINTA-FEIRA
17h30 Mirassol x RB Brasil
19h15 São Bento x Santos
21h Novorizontino x São Paulo
21h São Caetano x Ituano

1ª RODADA

2ª RODADA

GAÚCHO
Time PG J V E D GP GC SG
2º Caxias 3 1 1 0 0 3 0 3
3º Aimoré 3 1 1 0 0 1 0 1
4º Internacional 3 1 1 0 0 1 0 1
5º Juventude 3 1 1 0 0 1 0 1
6º Avenida 1 1 0 1 0 1 1 0
7º Veranópolis 1 1 0 1 0 1 1 0
8º Pelotas 0 1 0 0 1 0 1 -1
9º São José 0 1 0 0 1 0 1 -1
10º São Luiz 0 1 0 0 1 0 1 -1
11º B. de Pelotas 0 1 0 0 1 0 3 -3
12º N. Hamburgo 0 1 0 0 1 0 4 -4

B. de Pelotas 0x3 Caxias

Veranópolis 1x1 Avenida

N. Hamburgo 0x4 Grêmio

Pelotas 0x1 Juventude

Aimoré 1x0 São José

São Luiz 0x1 Internacional

HOJE
20h30 Avenida x B. de Pelotas

AMANHÃ
20h30 Aimoré x Grêmio

20h30 Juventude x São José

20h30 São Luiz x Caxias

20h30 N. Hamburgo x Veranópolis

QUINTA-FEIRA
21h15 Internacional x Pelotas

1ª RODADA

2ª RODADA

CARIOCA
GRUPO B

Time PG J V E D GP GC SG
1º Americano 3 1 1 0 0 1 0 1
2º Vasco 3 1 1 0 0 1 0 1
3º Fluminense 1 1 0 1 0 1 1 0
4º V. Redonda 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Madureira 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Portuguesa 0 1 0 0 1 0 1 -1

GRUPO C
1º Cabofriense 3 1 1 0 0 3 1 2
2º Boavista 3 1 1 0 0 2 1 1
3º Flamengo 3 1 1 0 0 2 1 1
4º Bangu 0 1 0 0 1 1 2 -1
5º Resende 0 1 0 0 1 1 2 -1
6º Botafogo 0 1 0 0 1 1 3 -2

Madureira 0x1 Vasco

Fluminense 1x1 V. Redonda

Portuguesa 0x1 Americano

Flamengo 2x1 Bangu

Cabofriense 3x1 Botafogo

Boavista 2x1 Resende

   AMANHÃ
16h Portuguesa x Madureira

19h15 Botafogo x Bangu

19h15 Resende x Flamengo

20h Boavista x Cabofriense

21h30 Vasco x V. Redonda

21h30 Americano x Fluminense

1ª RODADA

2ª RODADA

 Os finalistas da 50ª edição da
Copa São Paulo de Futebol Júnior
serão conhecidos nesta terça-feira,
dia das duas partidas semifinais
da competição.

Rivais paulistas, São Paulo e
Guarani se enfrentam às 19h15 na
Arena Fonte Luminosa, em Arara-
quara, com torcida única, uma de-
terminação do Ministério Público
Estadual para os jogos envolvendo
São Paulo, Corinthians, Palmeiras,
Santos, Guarani e Ponte Preta.

Nesse caso, a única torcida li-
berada a entrar no estádio é a do
São Paulo, pois o time é o man-
dante do jogo por ter melhor cam-
panha do que o adversário. Os
dois possuem 17 pontos, mas o
Tricolor leva vantagem no saldo de
gols (16 a 14).

Quem vencer conhecerá em
seguida o rival na disputa pelo
título. Ele sairá do confronto
entre Corinthians e Vasco, às
21h30, no Estádio Orlando Ba-
tista Novelli, em Barueri.

Caso o Corinthians vença, a fi-
nal, marcada para o dia 25, tam-
bém será realizada com torcida
única. O Alvinegro do Parque São
Jorge 17 pontos até o momento,
mas tem 19 de saldo de gols.

As partidas semifinais da Copi-
nha terão transmissão ao vivo por
SporTV, ESPN e Rede Vida.

Finalistas da Copinha saem hoje


