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 Os bancos e as cooperativas de crédito que estarão presentes no Show Rural vão
disponibilizar R$ 3 bilhões aos produtores rurais que desejarem financiar máquinas,

implementos ou fazer outros investimentos em suas propriedades. O anúncio
 aumenta o otimismo dos expositores, que esperam uma movimentação financeira

de até R$ 2 bilhões durante o evento.  Pág. 6

Instituições ofertam até
R$ 3 bilhões em crédito

Bola em campo
A bola volta a rolar pelo Paranaense de Futebol
nesta quarta-feira. Em Cascavel, o FCC recebe o
Athletico, no Estádio Olímpico, enquanto na
quinta-feira é a vez de o CCR estrear diante

da sua torcida, contra o Londrina.
 Pág. 15FÁBIO DONEGÁ
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 Cascavel confirma os
dois primeiros casos

de dengue autóctones
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 Governador Ratinho Junior, ao explicar
abertura de licitação para contratar empresa

para auditar a folha de pagamento do governo
estadual. Ele acredita que haja pelo menos 2%
da folha em “equívocos” de pagamento, mais

de meio bilhão de reais por ano.

 “Estamos revendo qualquer

tipo de furo que possa ter,

como pagamentos em

duplicidade, horas extras sem

direito, pensões para quem já

faleceu... vamos fazer uma

peneira (...) para que

possamos ter uma visão mais

clara se é possível reduzir

custos com essas deformidades

que possam acontecer na folha

de pagamento do Estado”.

Opinião
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A DIFERENÇA ENTRE MILITARES E CIVIS

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de
Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo)

aspomilpm@terra.com.br
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Concurso: 2117
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 A reforma da Previdência Social gera discussões. Além das
idades mínimas para aposentadoria, tempo de contribuição, tetos
salariais e diferenças entre servidor público e privado, há a questão
dos militares. A classe lembra de suas especificidades e rejeita seu
enquadramento no regime geral.

Estudos revelam que enquanto o trabalhador das empresas se
aposenta após contribuição por 30 anos (mulher) e 35 (homem), o
militar, por não ter direito a horas extras, adicionais noturnos, feriados e
fins de semana, mesmo indo para a inatividade aos 30, trabalha o
equivalente a 45 anos se considerada a jornada de oito horas diárias.

Militar também não tem FGTS e, depois de inativo, continua
recolhendo para aposentadorias e pensões, tendo seu período mé-
dio de contribuição calculado em 62 anos. Isso sem falar que os
regulamentos o impedem de exercer outra atividade e de rejeitar
trabalho perigoso.

Os militares envolvidos na discussão admitem a reforma previden-
ciária. Mas defendem critérios próprios, decorrentes das especificida-
des da profissão e de sua utilidade pública na segurança nacional.

O foco mais aparente das discussões está entre os militares do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, as três forças federais com-
postas por 300 mil homens e mulheres. Mas é necessário considerar
a existência das instituições militares estaduais (polícias e bombeiros),
cujos regimes de disciplina, hierarquia, obrigações e direitos são
semelhantes aos das Forças Armadas. Com um detalhe: os militares
estaduais vivem na permanente guerra urbana da segurança públi-
ca. Matam, morrem, sofrem, são incompreendidos e, mesmo assim,
cumprem o dever social e profissional.

Os responsáveis pela reforma previdenciária jamais deverão
descolar o militar estadual do sistema que vier a ser gestado para o
federal. Isso seria um duro golpe e traria sérias consequências para
a nossa já sofrida e insuficiente segurança pública.

DIVULGAÇÃO
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Vasatta promete denúncias
sobre o meio ambiente

ESPECIAL VEREADORES

 Após se afastar da
Câmara devido a proble-
mas de saúde no fim do
ano passado, o vereador
Jaime Vasatta (Podemos)
retorna às funções legis-

lativas com a promessa de
apurações relacionadas ao
setor de meio ambiente.

Sem dar detalhes sob
a justificativa de que está
na fase inicial dessa in-

 Reportagem:  Josimar Bagatoli

Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

vestigação, Vasatta - que
já teve atuação na Secre-
taria de Meio Ambiente
de Cascavel - ainda co-
menta a nomeação do
novo representante da

 HojeNews - Com
sua experiência na
área, qual sua avalia-
ção sobre a nomeação
do novo secretário de
Meio Ambiente de Cas-
cavel, Wagner Seit Yo-
negura, que é de Lon-
drina? Não havia op-
ções competentes em
Cascavel?

Jaime Vasatta - Te-
mos bons profissionais,
mas é uma escolha do pre-
feito [Leonaldo Paranhos].
O novo secretário vem da
iniciativa privada, o que é
diferente e ele terá que se
adaptar à iniciativa públi-
ca e política. Acredito que
a questão política será
mesmo a mais complica-
da. Vamos esperar para
ver o trabalho, mas pare-
ce ser um bom nome.

HojeNews - Sobre
as apurações no Legis-
lativo neste ano, qual
será o foco?

Vasatta - Já temos um
caso relacionado ao meio
ambiente, mas não pode-
mos adiantar nada ainda.

HojeNews - Que
apurações se desta-
caram na legislatura

até agora?
Vasatta - Fizemos uma

CPI do Estádio Olímpico,
com a documentação enca-
minhada ao Ministério Públi-
co e que apontou problemas
como o das cadeiras. Foi im-
portante para que o Executi-
vo municipal tomasse as de-
vidas providências. Ainda
dentro da Comissão Perma-
nente de Obras apuramos a
troca de materiais na ponte
do EcoPark Morumbi, caso
que ainda corre na Justiça.
Buscamos todas as informa-
ções e chegamos à conclu-
são de que o projeto original
deveria ter sido obedecido.
Esperamos que, na Justiça,

os responsáveis respondam
pela situação. Também alte-
ramos a lei de pagamento do
ITBI [Imposto de Transmis-
são de Bens Imóveis] - ago-
ra o prazo de validade da ava-
liação é de 120 dias, antes
eram apenas 60 dias.

HojeNews - E qual sua
avaliação sobre a atua-
ção do prefeito Leonal-
do Paranhos?

Vasatta - Leva um tem-
po até conseguir colocar o
plano de governo em ação.
Mas observo um empenho
grande, com obras em uni-
dades básicas de saúde e
escolas. Além disso, ele deu

continuidade a obras que
estavam paradas. Espero
que os setores de saúde
e educação sejam con-
templados nestes dois
anos seguintes.

HojeNews - E qual
sua avaliação sobre
o novo presidente da
Câmara, Alécio Espí-
nola?

Vasatta - Esperamos
que o Alécio possa con-
duzir da melhor forma pos-
sível a Câmara. Acredito
no potencial dele. Espe-
ro harmonia entre os ve-
readores para definir o
que é mais importante à
população: fazer o traba-
lho de fiscalizar.

HojeNews - E a
presidência do Pode-
mos em Cascavel,
como fica?

Vasatta - Temos no-
mes prováveis para assu-
mir a presidência, como
o advogado Luciano Bra-
ga Côrtes. Foi mantida a
maioria da executiva. Mas
temos apenas uma provi-
sória. Daqui a uma sema-
na faremos uma reunião
para definir quem ficará
no comando do partido.

pasta em Cascavel, Wag-
ner Seit Yonegura, que
veio de Londrina.
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 A Regional da Saúde de Cascavel

registrou os primeiros casos autóctones

de dengue, ou seja, foram contraídos

na própria região, o que comprova a

circulação do vírus. São seis casos

confirmados entre 180 notificações -

dois estão no próprio município de

Cascavel, outros dois em Cafelândia, um

em Corbélia e outro em Iguatu.

Até agora, o único município do

 O vereador Rober to Parra
(MDB), presidente da Comissão de
Saúde da Câmara de Cascavel, apu-
rou ontem a denúncia de que um
paciente precisava ser transferido
com urgência ao HU (Hospital Uni-
versitário), mas que vinha sendo
atendido na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília por falta de
vagas. Segundo ele, o paciente pre-
cisa tomar um antibiótico que só
pode ser administrado em hospital.

“O paciente tem cirrose e precisa-
va ir para o hospital. Pegamos os da-
dos dele e viemos aqui, no Hospital
Universitário, ver a situação e de que
forma podia ser feita a transferência
dele”, explicou o vereador, que foi até
o HU à tarde tentar a transferência.

O paciente em questão tem 73
anos, mora no Bairro Lago Azul, e
já havia ficado na UPA 17 dias,
teve alta e depois ficou mais dez
dias internado em um hospital
em Nova Aurora, voltou para Cas-
cavel e logo depois procurou a
UPA, onde ficou sete dias à espera
do internamento hospitalar.

Além dele, o vereador disse que
há outros pacientes em situação
de emergência na UPA e que preci-
sam ser transferidos. “Em casos

Vereador intercede para
transferir paciente da UPA

como esse, de extrema urgência,
tentamos intervir. Mas há muitas
pessoas que precisam e acabam
ficando nas UPAs. O atendimento
lá é bom, mas existem situações
que competem ao Estado. O Muni-
cípio acaba pagando uma conta que
é do Estado”, afirma.

Parra recebeu a informação de
que seria providenciada a transfe-
rência do paciente idoso.

“O Estado precisa fazer algo.
Aumentar o número de cirurgias
eletivas, o número de profissio-
nais, os atendimentos... Há mui-
tos pacientes que precisam estar

aqui [no hospital] e não estão. Es-
tamos fazendo o que podemos
para mudar essa situação”.

Segundo ele, a ortopedia é o se-
tor do hospital onde há mais paci-
entes. “Chega a ser desumano... há
muitas pessoas com fraturas nas
UPAs. O hospital está cheio e tem
muita gente da UPA com fratura que
era para vir para cá [HU]. Esperamos
que o novo governo contrate mais
profissionais e que a demanda seja
atendida por completo”.

Cascavel confirma casos de dengue autóctones
Paraná considerado em epidemia é Uraí,

na Regional de Cornélio Procópio, norte

do Estado, com 36 casos autóctones.

Os dois casos de morte que

estavam em investigação não foram

causados pela dengue.

O Paraná registra um total de 6.528

notificações desde agosto do ano passado

em 246 municípios; dessas, 4.230 já

foram descartadas. Os casos confirmados

desde agosto, que são 154, estão em

49 municípios paranaenses, cinco a

mais que na última semana.

No caso da chikungunya, o Paraná

tem apenas dois casos confirmados,

mas todos foram contraídos fora do

Estado. O único caso de zika foi

contraído no próprio município de Foz

do Iguaçu, que tem outros 11 casos

de notificação em investigação.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

PARRA foi ao HU atrás de vagas para paciente que estão nas UPAs
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 A secretária de Educação de Cas-
cavel, Marcia Baldini, abriu ontem a
nova série das Escolas de Governo
do prefeito Leonaldo Paranhos. Ao
apresentar os números da pasta,
destacou o aumento de alunos na
rede pública municipal, o qual atribuiu
ao aumento da qualidade do ensino
e à própria crise econômica.

“Nosso serviço vem melhorado
muito. Cardápios variados, escolas
em área de carência com alimenta-
ção reforçada... construção, reforma
e ampliação de escolas e Cmeis
[Centros Municipais de Educação
Infantil]. São muitas ações que es-

Educação atrai mais alunos

A SECRETARIA de Educação deu a “largada”

das Escolas de Governo de 2019

 Reportagem e foto: Silvio Matos

tão trazendo novos alunos para a
rede. E nós estamos nos adaptan-
do à nova demanda vinda da rede
particular”, disse.

Segundo ela, para este ano a ex-
pectativa é atender 19,5 mil estu-
dantes e são esperadas mais 400
matrículas, ou seja, cerca de mil alu-
nos a mais que em 2017, quando
Marcia assumiu a secretaria.

Na Escola de Governo também
foram apresentados os números de
autorizações e renovações de fun-
cionamento de escolas e Cmeis.
Nos dois primeiros anos de man-
dato, 80 prédios foram regulariza-
dos e mais seis aguardam a autori-
zação: “Estamos trabalhando para
cada vez mais aumentar esse nú-
mero e ficarmos com as escolas
regularizadas”, afirma Marcia.

 Investimento planejado
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, reforçou que os investimentos

estão saindo do papel de maneira planejada: “Tudo está sendo feito em

conjunto. Por exemplo, se reforçamos a merenda em escolas que estão em

região de vulnerabilidade social, as crianças ficaram mais saudáveis e menos

doentes. Em consequência, diminuímos a demanda na saúde”.

 Robótica e
merenda
A secretária de Educação,

Marcia Baldini, destacou a

ampliação de aulas de robótica

na rede municipal. Em 2018,

eram dez escolas contempladas,

neste ano, a robótica estará

presente em 18 instituições.

Quanto à merenda escolar,

Marcia revelou que ano passado

foram servidas mais de 13

milhões de refeições, cerca de

68,8 mil por dia em todas as

instituições de ensino municipal

de Cascavel. Avançamos muito
O promotor de Justiça Luciano

Machado de Souza, que acompanha de

perto a falta de vagas nos Cmeis, disse

que isso ainda é o maior problema do

Município, mas que Cascavel está se

empenhando.

A fila de espera ainda tem mais de 3 mil

crianças. Desde 2017, e considerando

as novas vagas previstas para este ano,

haverá acréscimo de 1,7 mil crianças

atendidas pelos Cmeis.
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Instituições oferecerão
R$ 3 bilhões em crédito

 Os bancos e as cooperativas de
crédito que estarão presentes no
Show Rural 2019 vão disponibilizar
R$ 3 bilhões aos produtores rurais
que desejarem financiar máquinas,
implementos ou fazer outros inves-
timentos em suas propriedades. As
taxas e os prazos oferecidos serão
os melhores do mercado.

O 31º Show Rural Coopavel
terá a presença do Banco do Bra-
sil, da Caixa Econômica Federal,
do Bradesco, do Santander e das
principais cooperativas de crédi-
to do País, entre elas Sicredi, Si-
coob, Cresol, BRDE e Credicoopa-
vel. Os organizadores do evento
estão otimistas e estimam movi-
mentação financeira entre R$ 1,5
bilhão e R$ 2 bilhões.

O Show Rural Coopavel será
de 4 a 8 de fevereiro e contará
com 520 expositores. O público
esperado é 250 mil pessoas.
Uma das principais novidades

desta 31ª edição é o Show Ru-
ral Digital, que contará com a
par ticipação de algumas das
maiores empresas do mundo de
tecnologia e inovação.

RITMO de trabalhos é intenso na área

que abriga o Show Rural Coopavel

 40% dos estandes

ASSESSORIA

Pelo menos 40% dos estandes que abrigarão os 520 expositores do Show

Rural já estão em ritmo adiantado de montagem no Centro Tecnológico

Coopavel. Toda a estrutura de recepção dos 250 mil visitantes aguardados

para a 31ª edição deverá estar pronta até o fim da tarde de 30 de janeiro. A

montagem da cobertura de sete quilômetros dos 15 quilômetros de ruas

que cortam o parque começará no dia 31.

Cerca de 40% dos estandes do evento abrigam empresas dos setores de

máquinas e implementos. Parte considerável é de empresas das áreas de

sementes e agroquímicos. Há também empresas públicas de pesquisa,

como Embrapa, Iapar, Emater, Seab, além de companhias como Itaipu,

Cibiogás e entidades como o POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, e

Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), entre muitas outras.
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 O Hospital do Câncer Uopeccan
lançou uma nova campanha de ar-
recadação de dieta enteral e suple-
mentos alimentares. A intenção é
encaminhar as doações para os
pacientes que têm a necessidade
de se alimentar por sonda, mesmo
após a alta hospitalar.

Por conta do valor alto, muitos não
têm condições de comprar e com isso
não seguem a dieta, aumentando o

Uopeccan lança campanha de
arrecadação de dieta enteral

NOTAS

risco de complicações no quadro de
saúde por falta de nutrição.

A nutricionista Bruna Lima, da Uo-
peccan, explica a importância dessa
dieta aos pacientes em tratamento:
“O alimento é um fator essencial e
indispensável à manutenção e à or-
dem da saúde. Sua importância está
associada à sua capacidade de forne-
cer ao corpo humano nutrientes ne-
cessários ao seu sustento. Para o

equilíbrio harmônico dessa tarefa é
fundamental a ingestão em quantida-
de e qualidade adequadas, manten-
do assim a integridade estrutural e
funcional do organismo”.

Durante o internamento, os pa-
cientes recebem todos os cuidados
diariamente, por isso essas doa-
ções são de extrema importância.
“A nutrição enteral visa oferecer tudo
que uma pessoa necessita diaria-
mente como carboidratos, proteí-
nas, gorduras, vitaminas, minerais
e água”, explica a nutricionista.

Limpeza do rio
A Secretaria de Meio Ambiente
realizará nesta quarta-feira uma ação
em parceria com a Sanepar para limpar
o curso do Rio Cascavel, abaixo da
Estação de Tratamento de Água Rio da
Paz. Nos locais está havendo
represamento do rio e consequente
alagamento de propriedades rurais. O
represamento acontece devido a
árvores e galhos que caem no leito do
rio e o lixo fica preso neles,
acumulando e formando uma espécie
de represa de lixo.
As equipes descerão pelas margens e
pelo rio, com embarcações fazendo a
limpeza do local. A ação deve ocorrer
das 9h às 17h.

Sisu abre inscrições
Já estão abertas as inscrições no
Sisu (Sistema de Seleção
Unificada), que vão até esta
sexta-feira (25) na internet. Serão
ofertadas 235.461 vagas em 129
instituições públicas de todo o
País. Podem concorrer às vagas os
estudantes que fizeram o Enem
2018 e obtiveram nota acima de
zero na prova de redação. Os
candidatos poderão se inscrever
no processo seletivo em até duas
opções de vaga. O resultado será
divulgado dia 28 de janeiro. A
matrícula dos selecionados deve
ser feita de 30 de janeiro a 4
de fevereiro.

Alistamento militar
Em todo o Brasil rapazes nascidos em
2001 - que completam 18 anos em
2019 - devem se alistar no serviço
militar obrigatório até 30 de junho. O
CPF é o documento necessário para o
procedimento via internet
(www.alistamento.eb.mil.br), sem ele não
tem como validar as demais
informações. Caso a pessoa não tenha
CPF, deve ir à Junta Militar de Cascavel,
que fica na esquina das Avenidas Brasil
com Rocha Pombo, Bloco B, Bairro São
Cristóvão. O telefone para contato é
(45) 3218-7707. Nesse caso, é preciso
levar a certidão de nascimento, um
comprovante de residência e a
carteira de identidade.

 O QUE DOAR
O setor de Nutrição e Dietética da Uopeccan está solicitando as doações,

que podem ser tanto de dietas enterais líquidas quanto em pó. Opções
líquidas: Isosource Soya 1,2kcal/ml, Novasource Senior 1,2kcal/ml, Nutri

Enteral Soya 1,2kcal/ml, Nutri Enteral 1,2kcal/ml e Trophic Basic 1,2kcal/ml.
Já em pó, algumas das opções são Nutrison Soya 800g 1,2kcal/ml, Nutrison Soya
Multi Fiber 800g 1,2kcal/ml, Nutri Enteral Soya 800g 1,2kcal/ml, Trophic Basic
800g 1,5kcal/ml e Nutren 400g 1,0kcal/ml. Opções de suplemento pediátrico:

Trophic Infant 380g 1,0 a 1,5kcal/ml, Nutren Kids 350g 1,0 a 1,5kcal/ml, Pediasure
400g e 900g 1,0 a 1,5kcal/ml e Fortini 400g 1,0 a 1,5kcal/ml. Os valores do líquido

ficam na média de R$25,00, pois tem dietas de 19,00 de 30,00. As dietas e
suplemento tanto adulto como infantil, em pó partem da casa dos R$45,00. Essas

e outras opções são encontradas para comercialização em farmácias.

Como doar
Para fazer a doação ao Hospital é
importante se atentar à data de
validade do produto. Eles podem
ser entregues diretamente no
Núcleo Solidário (Rua Potiguaras,
880, Bairro Santo Onofre) de
Cascavel, ou em Umuarama (Av.
Paraná, 7.592, Zona III). Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (45) 2101-7062.
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Em clima de muito amor...

Suelen e Fernando Forlane,

em superprodução de

Vera e Grasi Fotografias

Sempre bela,

Any Caroline

Rocha

Visibilidade Trans
Em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans,

comemorado no dia 29 de janeiro, a ONG Acolher promove o
2º Evento de Visibilidade Trans em Cascavel. Entrada é a

doação de materiais como: papel sulfite, papel higiênico,
café, açúcar, escovas de dentes, creme dental e sabonetes.

Será nesta sexta-feira (25), às 19h, no Centro Cultural
Gilberto Mayer.

Noite de Rock
Neste sábado (26) tem
Cibele Trio - Noite de
Rock no Botequim da
Esquina, em Cascavel.

Coach
Que tal investir em uma
capacitação pessoal e

profissional? No dia 31 de
janeiro tem GCC (Global
Coach Certification) no
Kasulo Desenvolvimento

Humano, em Cascavel. Será
das 9h às 18h. Ingressos:
materiais.kasulogroup.com.

Felicidades!

Gabriel Medeiros, Neves
Cardoso, Ana Tereza Duarte

Oliveira, Julio Sergio
Vendrametto, Cícero Felix,
Gerson Sany, Luiz Carlos

Vieira, Claudemir Andrade,
Luzia de Oliveira e Marcos

Cezar Alves.

     Para te inspirar...
Se você se achar mais

forte   que uma galinha...
bote um ovo!
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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 “Malhação”, Álvaro e Hugo tentam
entrar no local de treinamento de
Santiago. Brigitte percebe que Solange
está trocando mensagens com um
homem. De longe, Álvaro registra com
seu celular uma discussão entre
Deivide e Bryan. Gui conta para Tito e
Garoto que deu a caixa de Heitor de
presente.  Michael confronta Lourenço
e mostra ao pai de Santiago o vídeo
gravado por Álvaro. Pérola se insinua
para Alex. Gabriela não permite que
Flora saia com Márcio. Lourenço
enfrenta Bryan para resgatar Santiago.
Pérola arma para que Maria Alice
acredite que ela voltou com Alex.

Maria Alice
acha que Pérola
voltou com Alex
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Espelho da vida
Hildegard revela a Danilo que Cris/Julia está

noiva de Gustavo. Cris/Julia afirma que ama Dani-
lo. Madre Joana sugere que Hildegard e Augusto
deixem Rosa Branca com Danilo, assim que o
filho se recuperar. Bola se preocupa com o estado
de Alain. Isabel interrompe a apresentação de Alain
na escola de Priscila, provocando o ex-noivo.
Dalton conversa com Ana e Flávio sobre a situa-
ção de Cris. Cris/Julia confessa para Bendita que
teme por sua vida. Pat diz a Mariane que não
desistirá de Mauro. Isabel manipula Priscila para
encontrar Alain. Albertina alerta Piedade sobre Eu-
gênio. Gustavo e seus capangas chegam ao con-
vento para buscar Danilo.

O tempo não para
Mateus libera a entrada de Samuca na man-

são, e avisa que se comunicará com Marocas
apenas por voz. Dom Sabino troca bilhetes se-
cretos com os agregados. Marocas manda Nico
e Kiki colocarem um bilhete sob a coleira de Pi-
rata. Dom Sabino, Menelau e Cecílio abrem es-
paço para fugir. Samuca diz a Elmo que Maro-
cas lhe deu um recado cifrado, cuja senha é o
Pirata. Petra e Mateus coletam sangue dos con-
gelados. Petra demonstra perplexidade diante dos
resultados dos exames. Os funcionários da Sa-
mVita fazem uma manifestação em frente à man-

são, pedindo a liberdade dos congelados. Ma-
teus observa os manifestantes, enquanto os con-
gelados executam o plano de fuga.

O sétimo guardião
Geandro deixa Lourdes na casa de Socor-

ro, que fica exultante com o retorno da filha. Ge-
andro afirma a Lourdes que a moça ainda se
apaixonará por ele. Júnior assiste à aula de Luz.
Firmina sugere que Tobias não demita Guilher-
me. Stella ouve quando Mirtes e Guilherme fa-
lam 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 Tobias. Clotilde re-
preende a atitude de Valentina em seu restauran-
te. Geandro pede que Eurico o ajude a abrir uma
empresa. Nicolau se revolta contra Walid ao vê-
lo auxiliando Diana. Eurico enfrenta Valentina e
garante que deseja comercializar a água da fon-
te. Laura decide voltar para Serro Azul, contrari-
ando Olavo. Nicolau agride Walid, e Afrodite ame-
aça pedir a separação. 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 voltar

a fazê-lo com outra mulher a qualquer momento.
Arthur, desesperado tenta detê-la. Genoveva pro-
põe a Rubens que ofereça dinheiro a Esperança
para que ela entregue o bebê. Assim, Genoveva
se encarregará de cuidar dele, sem que Mayra
saiba. Nico volta a pedir dinheiro para Teresa. Ele
diz que se ela não der, pedirá ao seu marido.
Arthur diz a Fernando que acreditou na mudan-
ça de Paloma. Esperança diz a Mariano que
Rubens quer cuidar de seu filho, como se ele
fosse o pai da criança.

As aventuras de Poliana
Marcelo convida João para ir até a galeria

de sua mãe. Raquel e Brenda chegam na casa
de Guilherme. Luísa chega furiosa à casa de
Sr. Pendleton para buscar Poliana, junto com
Afonso. Guilherme e as meninas fazem a gra-
vação do trabalho de Marcelo na mesa do jan-
tar e Roger as expulsa de casa, furioso.

Jesus
Asisa descobre que Laila está viva. Em

conversa com Tiago Justo, Deborah avisa que
desistiu de procurar seu filho. Os necessita-
dos se alimentam no banquete dado por Za-
queu. Barrabás reclama por não ter sido con-
vidado. Pilatos reclama da preocupação de
Cláudia com o povo judeu. Zaqueu diz que
Barrabás é bem-vindo em seu banquete.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você pode ter ideias criativas e inspiradoras hoje
e terá muita habilidade para defender suas opini-
ões. Mas evite comentar seus projetos com qual-
quer um. A dois, afaste a insegurança. Palpites:
96, 60 e 06. Cor: Verde.

To
ur

o

Hora de se concentrar nos seus sonhos e proje-
tos. Mas antes de agir, é importante pesquisar e se
preparar. No amor, vai querer companheirismo e
cumplicidade. Na união, valorize as afinidades.
Palpites: 43, 61 e 88. Cor: Lilás.

G
êm

os

Se você anda insatisfeito(a) com o emprego, é um
bom momento para correr atrás de novas oportu-
nidades. Na paquera, seu charme pode atrair al-
guém influente e muito disputado. Palpites: 53, 08
e 89. Cor: Verde-escuro.

C
ân

ce
r Você terá facilidade para aprender e terá ótimos

resultados em cursos, treinamentos ou concursos.
No romance e na paquera, seu poder de sedução
será irresistível. Palpites: 09, 27 e 81. Cor: Pink.

Le
ão

Mudanças no trabalho podem assustar, mas tudo
indica que serão positivas. Se está de folga, orga-
nize suas coisas e desapegue do que não usa
mais. A dois, a intimidade vai pegar fogo. Palpites:
73, 19 e 10. Cor: Vermelho.

V
ir

ge
m Trabalhar em equipe será o caminho mais curto

para cumprir suas metas. Sua criatividade está
acentuada. Mas é no amor que os astros prome-
tem boas vibrações. Sinal verde para se declarar.
Palpites: 65, 56 e 38. Cor: Creme.

Li
br

a

Hoje pode ser mais fácil conversar com os paren-
tes e resolver um assunto importante. No empre-
go, mostre mais objetividade. Romance com uma
pessoa conhecida recebe bons estímulos. Palpi-
tes: 75, 57 e 84. Cor: Dourado.

E
sc

or
pi

ão Aposte na simpatia para conseguir tudo que qui-
ser dos outros. Sucesso no trabalho, especialmen-
te para quem lida com vendas e atendimento ao
público. Na paquera, seu charme será irresistível.
Palpites: 40, 22 e 04. Cor: Branco.

S
ag

it
ár

io Pode ter ideias para aumentar seus ganhos com
algo feito em casa. Reserve um tempo para curtir
os parentes. Na conquista, tudo indica que só dará
chance a quem mostrar que quer algo sério. Pal-
pites: 32, 86 e 77. Cor: Amarelo.

C
ap

ric
ór

ni
o Os astros vão deixar seu signo mais extrovertido

e comunicativo. No serviço, terá muita habilidade
para negociar e fazer acordos. Na paquera, vai
ser fácil se aproximar e envolver o alvo. Palpites:
60, 87 e 51. Cor: Azul-claro.

A
qu

ár
io Controlar os gastos será seu maior desafio. Ago-

ra, você também pode ter boas ideias para au-
mentar seus ganhos. Não comente seus planos
com ninguém. No amor, cuidado com fofocas. Pal-
pites: 34, 79 e 52. Cor: Branco.

 P
ei

xe
s A companhia dos amigos fará bem ao seu astral.

No trabalho, pense nos seus objetivos: se esforce
para transformar sonhos em realidade. Na união,
mostre que é parceiro(a) para o que der e vier.
Palpites: 98, 35 e 08. Cor: Prata.
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 Apesar da queda do número de
acidentes e mortes no trânsito, o
que é atribuído em partes ao au-
mento da consciência dos condu-
tores, um fator preocupante contes-
ta essa tese: a grande quantidade
de motoristas dirigindo sem nunca
terem obtido a CNH (Carteira Naci-
onal de Habilitação).

Em Cascavel, em 2017, o De-
tran (Departamento de Trânsito)
aplicou 948 multas a motoristas
que dirigiam veículo sem permis-
são, o que corresponde a 61% do
total de infrações relacionadas a
problemas com a CNH.

Em segundo lugar estão as au-
tuações por dirigir com a CNH sus-
pensa (248 infrações), que repre-
sentam outros 16%.

Segundo o Detran, os números

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Arquivo

61% das multas são para
condutores sem carteira

DOIS de cada dez motoristas abordados pela Cettrans não têm permissão para dirigir

 PUNIÇÃO
 Segundo o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, a falsa noção de impunidade pode

desencadear uma direção ainda mais ofensiva: “Como o condutor não tem carteira, ele pensa
que nunca vai ser pego e às vezes isso o motiva a correr e praticar outras infrações. E,

transitando todo dia em alta velocidade, está fazendo a opção de oferecer perigo a ele e aos
demais”. O condutor flagrado dirigindo de maneira irregular, sem permissão para dirigir, incorre
no artigo 309 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e pode ser punido com pagamento de

multa gravíssima vezes três e ainda ser detido de seis meses a um ano por dirigir veículo
automotor em via pública sem a devida permissão gerando perigo de dano, que pode ser

comprovado quando o condutor está sob influência de álcool, transita na contramão, acima da
velocidade, se envolve em ocorrências de trânsito ou outras infrações.  Se o veículo pertencer a
outra pessoa, o proprietário também responde pelo crime do artigo 310 do CTB, que dispõe

sobre permitir, confiar ou entregar a direção do veículo para uma pessoa não habilitada.

de 2018 ainda não foram apurados
porque muitos processos ainda
estão em andamento.

De acordo com dados da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), em cada blitz
realizada na cidade cerca de 20%
dos motoristas abordados não pos-
suem carteira. “Esses motoristas
não passaram por exame psicoló-

gico nem psicotécnico, então, mes-
mo que ele saiba manusear o veí-
culo, ele não tem faculdade para
estar dirigindo”, alerta o presiden-
te da Cettrans Alsir Pesissaro.

Em todo o Paraná, as multas por
conduzir veículo automotor sem permis-
são também ficaram em primeiro lugar
em 2017: um total de 26.594, equiva-
lente a 70% das multas da categoria.
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Giro da
Violência

Colisão
Uma motociclista ficou ferida ao colidir
em um caminhão-baú na tarde dessa
terça-feira (22) no Bairro Claudete, em
Cascavel. Ela relatou aos socorristas que
seguia pela Rua João de Barro quando
foi atingida pelo caminhão que
trafegava pela Rua Papagaios. Aline
Aparecida Rodrigues, de 29 anos, sofreu
fratura exposta no braço esquerdo e
teve ferimentos na perna e no joelho. A
vítima foi encaminhada ao HU (Hospital
Universitário) de Cascavel.

Continua preso
O homem de 42 anos que agrediu a
mãe de 74 anos no dia 13 deste mês
vai continuar preso por determinação
do juiz. Ele teve direito à audiência
de custódia na tarde dessa terça-feira
(22), no Fórum de Cascavel, após ter
sido novamente preso no último
sábado (19) por descumprir medida
protetiva expedida pela Justiça para a
mãe dele, Iracema Leal. Além de se
aproximar da vítima, Josué teria a
ameaçado novamente, o que motivou
os parentes a acionarem a polícia e ele
foi levado preso. Com a decisão do
juiz, Josué ficará na carceragem da
15ª Subdivisão Policial.

Contrabando
Um homem foi preso por contrabando
e descaminho após uma perseguição
que terminou em uma colisão na noite
de segunda-feira (21) na BR-467,
perto do Trevo Cataratas, em Cascavel.
A Polícia Militar realizava um
patrulhamento de rotina no Bairro
Canadá quando suspeitou do veículo
Peugeot 307 com placas de Curitiba e
deu ordem de parada ao condutor.
Este não atendeu e fugiu no sentido
da rodovia, mas perdeu o controle da
direção e bateu em um barranco. No
carro, a polícia encontrou 25 caixas
de cigarros e produtos eletrônicos
contrabandeados do Paraguai. O
homem, de 38 anos, foi preso em
flagrante e encaminhado à delegacia
da Polícia Federal de Cascavel.

Familiares de vítima
manifestam “alívio”

 Reportagem: Bethania Davies

Sandra Marilda Lopes tinha 54 anos quando foi morta em um

lixão do Município de Santa Tereza do Oeste, no dia 30 de julho

de 2015. De acordo com a Polícia Militar, o motorista Wagner

Marcelo Neto levou a fiscal até o aterro para uma fiscalização,

mas chegando lá os dois foram agredidos por Ademir dos Santos

Geleski e pelo irmão dele, que na época tinha 17 anos.

Os irmãos trabalhavam com recicláveis e já haviam tido outros

desentendimentos com a fiscal.

Conforme o processo, os irmãos começaram a discutir e a

jogar pedras contra os dois servidores públicos. Sandra foi

agredida com uma faca e atropelada por Geleski quando

ele fugiu com o veículo da prefeitura.

Mesmo ferido, o motorista Wagner conseguiu fugir

do local e chamar a polícia, mas Sandra sofreu várias

facadas no pescoço e na cabeça

e não sobreviveu.

A família de Sandra Marilda Lo-
pes - que foi brutalmente assassi-
nada em 2015 no aterro sanitário
de Santa Tereza do Oeste - classifi-
cou como “sensação de alívio” a
notícia da prisão de Ademir dos
Santos Geleski, condenado em se-
gunda instância pelo homicídio.

Apesar do medo de falar sobre
o assunto, devido ao fato de as
famílias se conhecerem, sob a ga-
rantia de anonimato, um familiar
desabafou: “A gente começa a
acreditar que a Justiça existe. Por
tudo o que fizeram com ela, fica
uma sensação de alívio ao saber
que ele será punido. Só de andar
pela cidade e não encontrar ele
[Ademir] a gente já pode respirar
mais tranquilo”.

Ademir foi preso pela Polícia
Militar e encaminhado à 15ª Subdi-
visão Policial de Cascavel na noite
de segunda-feira (21). Ele foi con-
denado a 16 anos de prisão em ju-
nho de 2018 pelo homicídio de
Sandra, que era fiscal ambiental da
Prefeitura de Santa Tereza do Oes-
te. Agora, com a condenação em
segunda instância, ele começa a
cumprir a pena em regime fechado.

Como a sentença já transitou
em julgado, Ademir deve ficar na
carceragem da 15ª Subdivisão Po-
licial de Cascavel até que o juiz
determine sua transferência, pro-
vavelmente para a PEC (Peniten-
ciária Estadual de Cascavel).

 Emboscada
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 As equipes de Cascavel se des-
tacaram na etapa de abertura do
Circuito Paranaense de Handebol
de Areia, realizada no fim de sema-
na na cidade de Rebouças.

As meninas da Cobra Handbea-
ch Cascavel foram campeãs invic-
tas e lideram a corrida pelo título
estadual de 2019, à frente do time
anfitrião e do de Ubiratã, respecti-
vamente. Já o time masculino ACH
Cascavel terminou em terceiro lu-
gar, atrás do vencedor Paranaguá e
de Rebouças.

A segunda etapa do Circuito
será nos dias 16 e 17 de fevereiro

Cobra Handbeach campeã

 Comandadas pelo professor Mário Bonato, as equipes sub-16 e sub-14, que juntas comama
40 atletas, da Escolinha CSW (Cascavel Sport Word) estão na cidade de Rosana, em São
Paulo, para as disputas da 1ª Copa Internacional de Futebol de Base, que será realizada até o
dia 27 com a presença também de times de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio
Grande do Sul e Pará, além do estado sede e de Colômbia e Paraguai. Cascavel também está
representada na competição pela escolinha do Grêmio da cidade.

em Paranaguá, ao passo que a últi-
ma etapa, a que premiará o cam-
peão paranaense da temporada,

será realizada nos dias 16 e 17 de
março, sem sede definida ainda –
Cascavel pleiteia a disputa.
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Em busca de formar novos me-
diadores de jogos de futsal em todo
o Estado, a FPFS (Federação Para-
naense de Futebol de Salão) promo-
ve o Curso de Arbitragem de Fute-
bol de Salão em diversas cidades.

Em Cascavel, serão três datas
de curso, de sexta a domingo, to-
das no mês de fevereiro: dias 8,
9 e 10; dias 15, 16 e 17; e dias
22, 23 e 24. Às sextas-feiras, as
aulas serão à noite e aos sába-

 Secesp faz hoje
a roçada do campo
do Santa Cruz
Os dias quentes e ao mesmo tempo

com registros de chuva em regiões

isoladas têm sido uma constante em

Cascavel nos últimos dias. E essa

combinação é a melhor possível para

o rápido crescimento de algumas

plantas, como o indesejado mato, a

erva daninha nos campos de futebol.

De acordo com a Secesp (Secretaria

de Cultura e Esporte de Cascavel),

que há pouco mais de uma semana

retornou à topo vapor pós-recesso

de fim de semana, o problema nos

campos de futebol do município está

sendo solucionado com roçadas

programadas.

Nesta quarta-feira pela manhã, será

a vez do campo do Bairro Santa

Cruz, segundo o diretor de Esporte e

Lazer da Secesp, Cleber Fonseca, que

está respondendo pela pasta

durante as férias do secretário

Ricardo Bulgarelli.

“Sabemos da condição dos campos e

temos um cronograma para roçada.

Nesta quarta-feira será feita a do

Santa Cruz. O funcionário

responsável pelo serviço voltou de

férias e já está executando o serviço

em todos os campos, mas são mais

de 60”, explica Cleber.

FÁBIO DONEGÁ

FPFS MINISTRARÁ CURSO DE
ÁRBITROS DE FUTSAL EM CASCAVEL

dos e domingo serão durante
todo o dia. O local das aulas ain-
da não está definido.

O investimento para os inte-
ressados é de R$ 499 à vista ou
parcelado em até 12 vezes no
car tão, mas com acréscimo com
valor que depende do número de
parcelas. Os interessados de-
vem entrar em contato com Ru-
bens Alves de Souza, o Tião, pelo
telefone 99901-9811.
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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, 23 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

O Campeonato Paranaense de
Futebol 2019 dá início à sua 2ª
rodada da Taça Barcímio Sucupi-
ra Júnior nesta quarta-feira, dia
de quatro jogos pela competição,
todos às 20h. Para FC Cascavel
e Athletico, que duelam no Está-
dio Olímpico, será nova oportu-
nidade de tentar a primeira vitó-
ria neste Estadual.

O time cascavelense empa-
tou sem gols com o Toledo no
último domingo, em casa, en-

FC Cascavel busca
vitória inédita

 As equipes
Para seu segundo jogo

consecutivo em casa, o FC

Cascavel pode ter mudanças na

escalação. A dúvida maior na

escalação do técnico Paulo

Foiani é sobre a presença do

veterano atacante Ricardo Lobo,

poupado da estreia por causa de

um desconforto muscular. Caso

seja novamente preservado, o

prata da casa e veloz Chininha,

que se movimentou bastante

contra o Toledo, deve seguir com

a camisa 9. Outra modificação no

time titular pode ocorrer no

meio de campo. Oberdan entrou

no segundo tempo no fim de

semana, no lugar de Welton, e

deu mais movimentação ao

setor. No Athletico, o técnico

Rafael Guanaes ganhou mais

uma opção ao ataque com a

inscrição do atacante Vitinho. O

jogador de 19 anos participou da

conquista do Campeonato

Paranaense do ano passado e se

destacou na Copa São Paulo

deste ano, terminando como

artilheiro rubro-negro na

competição, com quatro gols.

quanto a equipe atleticana foi
derrotada pelo Cascavel CR no
sábado, em Curitiba.

Para a Serpente Aurinegra, será
nova chance também de tentar uma
vitória inédita sobre o Rubro-Negro,
em cinco anos do histórico do con-
fronto. O Futebol Clube Cascavel
estreou na elite do Paranaense em
2015 e desde então realizou qua-

tros confrontos contra o Furacão,
dois empates e duas derrotas.

As igualdades ocorreram no
Estádio Olímpico, em 2015 (0 a
0) e 2016 (2 a 2). Já em 2017
houve o único duelo realizado na
Arena da Baixada, onde o time da
capital goleou por 4 a 0. No ano
passado, o Furacão venceu em
Cascavel, por 1 a 0.
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PLACAR DE ONTEM

COPA SÃO PAULO
São Paulo* ?x? Guarani*

Corinthians* ?x? Vasco*
* Na final

 A seleção brasileira Sub-20
pode conquistar a classificação
para a próxima fase do Sul-Ameri-
cano nesta quarta-feira, quando a
equipe comandada por Carlos Ama-
deu enfrenta o anfitrião da compe-
tição, o Chile, às 20h30 (de Brasí-
lia), em Rancagua, em jogo válido
pela 4ª rodada do Grupo A.

Pela classificação no Sub-20
O Brasil soma 4 pontos, na vice-

liderança. Do outro lado, o time chi-
leno conseguiu somar apenas 1 pon-
to e está em situação complicada.

Na última partida das equipes,
os brasileiros conquistaram uma
importante vitória, por 2 a 1, sobre
a Venezuela, líder do Grupo A com
6 pontos, graças a dois gols do ata-

cante Rodrygo, do Santos. Os chi-
lenos, por sua vez, amargaram uma
derrota para a própria Venezuela
por 2 a 1, e ainda não puderam
sentir o gostinho de vencer em casa
no Sul-Americano.

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

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

            GAÚCHO
20h30 Aimoré x Grêmio
20h30 Juventude x São José
20h30 São Luiz x Caxias
20h30 N. Hamburgo x Veranópolis

       CARIOCA
16h Portuguesa x Madureira
19h15 Botafogo x Bangu
19h15 Resende x Flamengo
20h Boavista x Cabofriense
21h30 Vasco x Volta Redonda

              MINEIRO
19h URT x Caldense
19h15 Tombense x Atlético
20h Tupynambás x Tupi
20h Boa Esporte x Guarani
21h30 Cruzeiro x Patrocinense

          CEARENSE
21h Horizonte x Ferroviário
21h G. de Juazeiro x G. de Sobral
22h30 Atlético x Iguatu

        PERNAMBUCANO
21h Central x Salgueiro
21h30 Vitória x Sport
22h30 Flamengo x Santa Cruz

         BAIANO
21h30 Bahia x Juazeirense
21h30 Atlético x Jequié

           SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Bolívia x Venezuela
20h30 Chile x Brasil

              COPA DO REI
18h30 Sevilla x Barcelona

          COPA DA LIGA INGLESA
17h45 B. Albion x Man. City

    FRANCÊS
16h Nîmes x Angers

      COPA DA FRANÇA
15h30 Viry-Châtillon x Caen
15h30 Saint-Etienne x Dijon
15h30 Saint-Pryvé x Rennes
15h30 L’Entente x Nantes
15h30 Bergerac x Orléans
15h30 M. Gignac x Croix
18h05 PSG x Strasbourg

JOGAM HOJE

Corinthians
Guarani e Corinthians se enfrentam

nesta quarta-feira, às 19h15, no

Brinco de Ouro, em Campinas, pela

2ª rodada do Paulistão. Na estreia,

o Bugre perdeu para o Bragantino,

enquanto o Alvinegro do Parque

São Jorge empatou com o São

Caetano. Em busca da vitória fora

de casa, o técnico Fábio Carille

modifica o Corinthians com a

entrada de Léo Santos na zaga no

lugar de Marllon.

Palmeiras
A escalação do Palmeiras será
profundamente modificada para o
confronto com o Botafogo nesta noite, às
21h, no Allianz Parque, pela 2ª rodada do
Campeonato Paulista. Logo após o
empate (1 a 1) contra o Red Bull na
estreia, o técnico Luiz Felipe Scolari
confirmou o rodízio e projetou a inscrição
do atacante Carlos Eduardo. Serão de sete
a oito mudanças na equipe em relação ao
jogo do fim de semana, no Moisés
Lucarelli. O Botafogo também estreou
com empate: 1 a 1 com o São Bento.

 Embalado pela goleada do úl-
timo domingo, por 4 a 0 sobre o
Novo Hamburgo, o Grêmio volta
a campo na noite desta quarta-
feira, às 20h30, para desafiar o
Aimoré no Estádio Cristo Rei, em
São Leopoldo, em jogo válido pela
segunda rodada do Campeonato
Gaúcho 2019.

Para a partida, o técnico Renato
Gaúcho seguirá utilizando os reser-
vas do grupo principal do Grêmio. A

única baixa com relação è estreia
será Alisson, que sofreu uma lesão
no joelho e ficará afastado por 30
dias. O substituto deve ser o jovem
Pepê, ex-Foz do Iguaçu e que teve boa
atuação no fim de semana, inclusi-
ve anotando um gol.

Outra novidade no time pode ser
a saída do volante Kaio para a entra-
da do atacante Marinho, que marcou
um gol em seu primeiro toque na bola
diante do Novo Hamburgo.

Três dias depois de estrear com
uma vitória apertada sobre o
Bangu, por 2 a 1, no domingo,
o Flamengo desafia o Resende
nesta quarta-feira com suas
principais estrelas do momento:
Gabigol e Arrascaeta. Os dois
reforços já estão regularizados
para entrar em campo no Estádio
Cidadania, às 19h15, pela 2ª
rodada da Taça Guanabara.

FLA IMAGEM

Grêmio conta com jovens embalados


