
 , 24/01/2019
Edição 8185 - Ano 42

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

Cascavel fechou 1.432 postos de trabalho em dezembro

Mutirão
de limpeza

Com barcos e muita
disposição, uma força-

tarefa percorreu parte do
Rio Cascavel ontem

para limpar o leito para
evitar os represamentos

e os consequentes
alagamentos que
vêm prejudicando

quem vive beira-rio.
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 Com atraso de pelo menos três semanas, as planilhas com os custos do transporte
público e as novas tarifas cobradas pelas empresas que prestam o serviço em Cascavel
já estão nas mãos do prefeito Leonaldo Paranhos. A previsão é de que em uma semana
os números sejam analisados e tenha início a negociação do índice de reajuste, que vem

sendo mantido sob sigilo.

Reajuste do transporte
coletivo chega às mãos
do prefeito Paranhos
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08
Mulher completa 109
anos e conta fórmula
para viver tanto tempo

PÁGINA

13
Cúpula da Polícia Civil
vem a Cascavel dar
posse a Mariana na 15ª

PÁGINA

14
Cascavel CR recebe
o Londrina hoje
pelo Paranaense

 FÁBIO DONEGÁ
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O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, apresentou ontem as 35 metas

prioritárias dos primeiros 100 dias de governo,
dentre elas a extinção de 21 mil funções

comissionadas e gratificações.

“Vamos lutar internamente
para fazer essas reduções

dentro dos 100 dias. Cada vez
que diminuirmos a estrutura

do governo federal, reduzimos
os níveis hierárquicos,

reduzirmos o dispêndio com
chefia, assessoramento e

cargos comissionados, mais
dinheiro sai da atividade meio

e vai para a ponta”.

Opinião
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PRAZO PARA APAGAR INCÊNDIO

Carlos Rodolfo Schneider é empresário e coordenador
do Movimento Brasil Eficiente

SolChuva

 O governo recém-empossado tem o desafio de enfrentar uma forte
crise das contas públicas, cujo auge aconteceu em 2015, quando o déficit
nominal chegou a 10,2% do PIB, vindo de 2,3% em 2012 e com previ-
são de fechar 2018 com 7,3%. Um recuo importante, fruto de reformas já
implementadas nos últimos dois anos, como a Lei do Teto dos Gastos.
Para que essa trajetória se sustente e possa continuar, todavia, é impres-
cindível que outras medidas sejam implantadas, a começar pela reforma
da Previdência, para desarmar uma verdadeira bomba-relógio fiscal.

Representando já mais da metade dos gastos públicos primários,
aposentadorias e pensões constituem de longe a maior fonte de desequi-
líbrio das finanças do governo.

A discussão que se estabeleceu é sobre a pressa de implantar as
mudanças. Certamente, tudo que não for feito hoje será mais caro ama-
nhã. Além de deixar o País mais vulnerável a choques, como nos mos-
trou o recente exemplo da Argentina, onde o presidente Mauricio Macri
criou um plano para modernizar a economia do país e formou uma
equipe altamente qualificada. Imaginou, porém, que teria condições favo-
ráveis para implantar as medidas gradualmente. Só não contava com a
quebra da safra agrícola e com a deterioração das condições externas,
que desencadearam um ataque especulativo à moeda do país, derre-
tendo conquistas importantes do seu governo e o obrigando a bater às
portas do Fundo Monetário Internacional para evitar a insolvência. Ma-
chiavel já havia alertado que o mal se faz de uma vez, e não aos poucos.
É no início do governo, antes da deterioração do capital político.

Exemplos de outros países mostram que os esforços para superar
crises fiscais com cortes de gastos públicos valem a pena, ao contrário
dos que buscam a solução no aumento de tributos, que não passa de
maquiagem tóxica.

A Dinamarca, por sua vez, demonstra que a escolha não deve ser
entre Estado grande ou pequeno, e sim entre obeso ou musculoso, entre
eficiente ou ultrapassado.

É hora de apagar incêndio. Pedir prazo numa hora dessas não
parece razoável.

Megasena
Concurso: 2118

11 12 20 40 41 46

Dupla sena
Concurso: 1892

05 22 30 35 36 411º sorteio

20 25 30 32 34 352º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1767

02 04 05 06 07 09 10 11
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Quina
Concurso:  4883

15 18 36 40 66

Timemania
Concurso: 1284

14 16 18 58 61 71 79
TIME DO UBERLÂNDIA/MG

Lotomania
Concurso: 1937
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ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO,
NÃO HAVIAM SIDO REALIZADOS OS

SORTEIOS

Federal
Concurso: 05356

1º prêmio

2º prêmio
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4º prêmio
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Concurso: 103

04 05 19 23 25 26 31
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Sampaio lamenta perda
de representatividade

ESPECIAL VEREADORES

Ao fazer críticas à re-
ceita que considera su-
perestimada do Municí-
pio de Cascavel, o vere-
ador Pedro Sampaio

(PSDB) questiona o déficit
do ano passado.

O advogado comemora
a atuação da Comissão
de Justiça e Redação.

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

Já em relação à política,
Sampaio lamenta a perda de
representatividade de Cas-
cavel em um momento de
mudança - com a eleição de

 HojeNews - Qual sua
avaliação desses dois
anos de mandato?

Pedro Sampaio - Atua-
mos com muita transpa-
rência e responsabilidade.
Todo dia foi de aprendiza-
do. Discutimos sempre
respaldados na questão
técnica. Dias melhores vi-
rão, temos muito a cres-
cer entre os vereadores.
As discussões na Câma-
ra são acaloradas, mas
sempre para o bem co-
mum, isso faz parte do
parlamento. É bom que
seja assim. Cada um tem
seu ponto de vista e isso
deve ser respeitado.

HojeNews - Como foi
ser alvo de críticas devi-
do à sua atuação na Co-
missão Permanente de
Justiça e Redação?

Sampaio - A Comissão
não pode ver coração, tem
que ser técnica. Foram
emitidos mais de 320 pa-
receres. Nas análises dos
méritos não pessoaliza-
mos. Claro que o debate
acaba sendo neste viés
de que pessoalizamos e
são envolvidas questões
políticas, mas nunca foi
essa a nossa conduta.
Todas as discussões fo-
ram feitas de portas aber-

tas, no plenário da Câmara,
aberto aos vereadores e à
população. Desejo que a pró-
xima equipe faça o mesmo
trabalho. A Comissão mere-
ce pessoas dedicadas, inde-
pendente do lado que este-
jam. Cometemos erros?
Pode-se dizer que sim, mas
é discutível isso. O plenário
é soberano para discussão.
O vereador pode votar pelo
parecer ou não. A Comissão
sai fortalecida. Nunca na his-
tória teve tamanha atuação.

HojeNews - O que espe-
ra de Alécio Espíndola na
presidência da Câmara?

Sampaio - Referendamos
a presidência do Alécio [Espí-
nola] e vamos apoiá-lo. Acre-
dito que precisamos ajudá-lo
a trabalhar pela Casa e não

podemos ficar causando pro-
blemas. Devemos deixá-lo
atuar. Ele terá muito trabalho
neste período de pré-eleições,
visto a proximidade com
2020. Precisamos de harmo-
nia para as discussões e com
o próprio Executivo. Como o
presidente faz parte da base
governista, esperamos que
isso não interfira nas discus-
sões, mantendo-se o mais
isento possível.

HojeNews - E sobre o
Governo Leonaldo Para-
nhos? Ano passado houve
um questionamento sobre o
déficit das finanças munici-
pais...

Sampaio - Foi estimada
uma receita de R$ 1,1 bilhão
e arrecadado próximo de R$
900 milhões, ou seja, um dé-

ficit de arrecadação [na
Prefeitura de Cascavel].
Isso preocupa por conta
de uma previsão superes-
timada da administração
e isso deve impactar nas
finanças, traz dificuldades
ao próprio prefeito. Deve-
mos acompanhar isso
com muito cuidado, por
conta dos repasses do
Estado e da União.

HojeNews - Essas mu-
danças devem afetar a ad-
ministração municipal?

Sampaio - O momen-
to é de governo novo - tan-
to no cenário estadual
quanto na esfera nacional
-, então será que chega-
rão as verbas? Esperamos
que sim! Perdemos uma
representatividade grande
de deputados que trouxe-
ram emendas - Cascavel
foi um dos municípios que
mais receberam emendas
parlamentares nos últi-
mos dois anos. Então isso
reflete no nosso futuro,
principalmente nos dois
anos restantes da admi-
nistração municipal por
conta da perda da repre-
sentatividade parlamentar.
Faço coro aos vereadores
para que possamos auxi-
liar e buscar sensibilizar os
novos eleitos.

Jair Bolsonaro à Presidên-
cia e de Ratinho Júnior ao
governo estadual. Confira.
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Reajuste do transporte: tabelas
já estão nas mãos do prefeito

O prefeito Leonaldo Paranhos retor-
na hoje de Curitiba com uma grande
missão pela frente: analisar as tabe-
las com o custo de operacionalização
do transporte público que foram apre-
sentadas pelas empresas que operam
na cidade - a Pioneira e Viação Capital
Oeste. Nessas tabelas constam o ín-
dice de reajuste do serviço.

A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) tra-
ta do assunto sob total sigilo e in-
formou apenas que está revisando
os itens apresentados.

A análise tem prazo máximo de 30
dias, mas o presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, garante que em uma
semana é possível verificar as plani-
lhas. “Como não houve fechamento
do reajuste dos salários dos motoris-
tas, as empresas apresentaram como
base de cálculo o IGPM [Índice-Geral
de Preços do Mercado] no período
para posterior acordo com a catego-

Tarifas do transporte público

 Cascavel

 janeiro/2018 - R$ 3,65
2017 - R$ 3,55
último reajuste: 2,8%

 Maringá
 julho/2018 - R$ 3,90
2017 - R$ 3,60
último reajuste: 8,33%

 Toledo
 janeiro/2019 - R$ 3,80
2018 - R$ 3,65
último reajuste: 4,10%

 Foz do Iguaçu
 nov/2018 - R$ 3,75
 março/2018 - R$ 3,55
2017 - R$ 3,45
último reajuste: 5,6%
penúltimo reajuste: 2,9%

ria. Agora, vamos analisar esses itens
com calma, para então iniciarmos a
negociação”, adianta.

Dentre os fatores que formam o
custo do transporte estão a folha
de pagamento, a manutenção da
frota e o combustível.

O fim do subsídio sobre o óleo die-
sel concedido pelo governo estadual
no fim do ano deve ser um dos maio-
res pesos para o aumento da tarifa.

Paranhos esteve ontem em Cu-
ritiba e vem tentando com o gover-
nador Ratinho Júnior (PSD) a volta
do subsídio a tempo do anúncio do
reajuste. Na terça-feira (22), o go-
vernador foi cobrado pelo mesmo
assunto pelo prefeito de Curitiba,
Rafael Greca, e se comprometeu a
acelerar o estudo sobre o assunto.

O último reajuste da tarifa em
Cascavel ocorreu em janeiro do ano
passado, quando subiu de R$ 3,55
para R$ 3,65.

 Teve início ontem a primeira vistoria
do transporte escolar urbano e rural de
Cascavel. Conforme o Setor de
Transportes da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito), das
25 vistorias agendadas para ontem, 18
compareceram.

As principais irregularidades
encontradas foram documentação
atrasada; tacógrafo, câmera de ré,
estofamento, cinto de segurança, luz

 Vistoria começa com faltas e irregularidades
interna/ré/placa; elevador para
deficientes físicos e a placa, a qual todas
devem conter a tarja do Município de
Cascavel. Eles têm prazo de dez dias para
apresentar as regularidades.

Ao todo, serão vistoriados 190 veículos
entre as categorias “urbano e rural”. A
fiscalização é realizada a cada seis meses
e durante os trabalhos são observados
itens de segurança, como tacógrafo,
extintor; legibilidade das placas; câmera

dianteira e traseira, apólice de seguro,
documentação, entre outros.

“A intensa fiscalização é de suma
importância para garantir aos pais,
responsáveis e alunos, que os veículos
estejam de acordo com as normas de
trânsito, oferecendo segurança no
transporte dos passageiros”, relata Alsir
Pelissaro, presidente da Cettrans.

Hoje (24) e sexta-feira (25) a
fiscalização terá continuidade, a qual
ocorre no pátio do terminal rodoviário,

das 8h às 12h.

CERCA de 190 veículos devem

passar pela vistoria até sexta-feira
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Cascavel fechou 1.432
postos de trabalho formais

Cascavel foi o município da região
oeste que mais desempregou em de-
zembro de 2018, segundo dados do
Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados) divulgados ontem.

Mês passado foram fechadas no
Município 1.432 vagas formais de
trabalho, 30% a mais que em de-
zembro de 2017, quando haviam
sido encerradas 1.101 ocupações.

Com exceção da administração
pública, todos os setores avaliados
tiveram mais desligamentos do que
contratações, registrando o pior
resultado para um mês de dezem-
bro desde 2015, auge da crise eco-
nômica nacional.

O setor que mais empregou no

ano também foi o que mais de-
mitiu em dezembro. Serviços dei-
xaram 726 cascavelenses sem
trabalho no último mês de 2018.
A construção civil fechou 259 pos-
tos de trabalho com carteira as-
sinada, seguido pelo comércio,
com 334 vagas fechadas.

 Reportagem: Juliet Manfrin

 ACUMULADO DO ANO
Apesar do desempenho ruim de dezembro, Cascavel fechou o ano
de 2018 com saldo positivo. De janeiro a dezembro foram geradas

1.284 novas oportunidades de trabalho com carteira assinada,
contra 871 em 2017, aumento de 47%. No acumulado ano, o setor

de serviços foi quem mais contratou: 832 novas oportunidades.
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 O trecho do Rio Cascavel perto
da Estação de Tratamento de Água
Rio da Paz da Sanepar recebeu on-
tem um mutirão de limpeza. As
duas embarcações do Corpo de
Bombeiros iam abrindo caminho
cortando os galhos das árvores
para que outros detritos pudessem
ser recolhidos.

Em outro ponto, a Polícia Ambi-
ental instalou uma rede para reter
objetos como garrafas pets, isopor,
brinquedos e diversos tipos de re-
síduos. A Sanepar levou trabalha-
dores que recolheram os objetos e
ajudaram na coleta dos galhos e
troncos de árvores.

Equipes da Secretaria de Meio
Ambiente deram suporte com dois
caminhões e uma retroescavadeira.

Ao todo, cerca de 20 pessoas
estiveram envolvidas na limpeza e
no fim do dia os dois caminhões
saíram cheios do local.

“Encontramos quatro ilhas de lixo.
Elas se formam porque caem árvo-
res e galhos que forma uma represa
e, com isso, o lixo se acumula e o rio

 O secretário de Saúde de Cas-
cavel, Rubens Griep, disse que o
Município não vai aderir à propos-
ta do Ministério de Saúde de aber-
tura de unidades básicas de saú-
de das 23h às 7h.

Griep explica que Cascavel
tem as UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento) que atendem os
pacientes nesses horários. “As
cidades maiores possuem essas
estruturas e se torna desneces-

sário ter esse custo de operação
de manter as demais unidades de
saúde abertas de madrugada”.

Segundo ele, a abertura de
UBSs e USFs de madrugada está
em discussão inicial no Brasil: “É
uma discussão para que estados
e municípios vejam a possibilidade
da abertura 24 horas dessas uni-
dades, mas está sendo avaliado o
contexto do País como um todo”.

Ele cita como exemplo Anahy,

município que tem 3 mil habitan-
tes, onde apenas uma USF (Uni-
dade Saúde da Família) atende
em horário comercial. Depois dis-
so, a pessoa precisa buscar aju-
da em outro município. Para ele,
essa seria uma cidade onde há
necessidade de abrir a unidade
em horário alternativo para casos
de emergência.

transborda e alaga as propriedades
vizinhas”, explica o técnico operacio-
nal da Sanepar Dirceu Garcia.

Os trabalhos precisam de conti-
nuidade devido à grande quantida-
de de lixo mas não foi agendada
nova data.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

 Reportagem: Silvio Matos

Cascavel não vai abrir UBS na madrugada

Em ação conjunta, lixo do
Rio Cascavel é recolhido

LIXO de todo tipo é encontrado no Rio Cascavel

 Rio sempre
cheio de lixo

“Não dá nem para dizer o que não tem no
rio, porque ali tem tudo. É muito lixo, mas
muito mesmo. Boa parte disso vem desde

lá da Vila Tolentino, dentro da cidade, por
onde passa o Rio Quati que desce para

cá”, conta o agricultor Adir de Souza, que
tem um sítio ao lado do Rio Cascavel. “É
muito bom que ocorra a limpeza. A gente
precisa porque sempre alaga aqui. Mas a
prefeitura e a Sanepar tinham que pensar
em outras soluções, como reter o lixo na

cidade mesmo, além de o pessoal se
conscientizar e não jogar mais lixo no rio”.
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 O uso de drones tem crescido
anualmente no Show Rural e, para
evitar problemas e transtornos, a
Coopavel, organizadora do evento,
alerta para alguns cuidados duran-
te a 31ª edição, que ocorre de 4 a
8 de fevereiro, em Cascavel.

A principal orientação é que os
operadores das aeronaves sigam
as recomendações específicas da
Anac (Agência Nacional de Aviação
Civil) e se apresentem na unidade
móvel da Polícia Civil que funciona-
rá no Parque Tecnológico Coopavel.
Ali ocorrerá a fiscalização dos do-
cumentos e, caso tudo esteja bem,
será dada a liberação para o uso
do equipamento.

Os documentos básicos para utili-
zar o drone são: manual de voo, docu-
mento de avaliação de risco, cadas-
tro na Anac (sistemas.anac.gov.br/si-

Show Rural: vai usar drone?
Então preste atenção nisto

TODOS os operadores de aeromodelos com até 250g são considerados devidamente licenciados

DIVULGAÇÃO

sant), apólice de seguro contra tercei-
ros, autorização Decea-Sarpas
(servicos2.decea.gov.br/sarpas), ho-
mologação do drone na Anatel, docu-

mentos de identificação do piloto
maior de 18 anos (RG) e autorização
dos frequentadores caso queiram
sobrevoá-los.

TIRE DÚVIDAS:
Todas as aeronaves não tripuladas serão
identificadas, cadastradas ou certificadas?
Não. Aeronaves não tripuladas RPA ou
aeromodelos com até 250g não
precisam ser cadastradas ou
certificadas nem identificadas. E todas
as aeronaves não tripuladas com mais
de 250g devem ser cadastradas ou
certificadas na Anac e identificadas. As
demais RPA devem ser registradas e
identificadas com suas marcas de
nacionalidade e matrícula.

Pilotos de aeronaves não tripuladas
(aeromodelos ou RPA) de até 250g
precisam de licença ou habilitação?
Não. Todos os operadores de
aeromodelos e de RPA com até 250g
são considerados devidamente
licenciados.

Quais operações são permitidas com a
nova norma da Anac?
A operação de aeronaves não
tripuladas (RPA ou aeromodelos) de
até 250g é permitida pela Anac sob
total responsabilidade do seu
operador e conforme regras de

utilização do espaço aéreo do Decea.
Operações de aeronaves não tripuladas
(aeromodelos ou RPA) com peso maior
que 250g são permitidas em áreas
distantes de terceiros (no mínimo 30
metros horizontais), sob total
responsabilidade do operador e de
acordo com as regras de utilização do
espaço aéreo do Decea. Em nenhuma
hipótese a distância da aeronave não
tripulada poderá ser inferior a 30m
horizontais de pessoas não envolvidas
e não anuentes com a operação, mas
esse limite não precisa ser observado
caso haja uma barreira mecânica
suficientemente forte para isolar e
proteger as pessoas de um acidente.
Qualquer operação só poderá ser
iniciada se houver autonomia
suficiente da aeronave não tripulada
RPA para realizar o voo e pousar em
segurança no local previsto, levando-se
em conta as condições meteorológicas
conhecidas.

É necessário ter seguro?
Sim, mas apenas nas operações de
aeronaves não tripuladas RPA com peso

máximo de decolagem superior a
250g. Nesses casos, o seguro
obrigatório deve ter cobertura contra
danos a terceiros.

Haverá documentos de porte obrigatório
durante as operações?
Sim, para operações realizadas com
aeronaves não tripuladas RPA ou
aeromodelos com peso superior a 250g
e de acordo com as classes das RPA.
São eles: Certidões de Cadastro, de
Matrícula ou de Marca Experimental
válidas; Certificado de
Aeronavegabilidade válido (para
aeronaves não tripuladas de Classes 1
e 2 e as de Classe 3 que voem acima de
400 pés); Manual de voo; Apólice de
seguro ou certificado de seguro (exceto
aeronaves não tripuladas com peso de
decolagem até 250g); Documento com
avaliação de risco; Licença e
habilitação de piloto válidas para
operações acima de 400 pés; Extrato do
Certificado Médico Aeronáutico válido
para pilotos de aeronaves não
tripuladas da Classe 1 (mais de 150 Kg)
ou 2 (mais de 25 kg e até 150 kg).
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 Imagine assoprar 109 velinhas
sobre o bolo. Não é privilégio de
qualquer um, mas Francisca de Oli-
veira Silva comemorou ontem seus
109 anos de vida esbanjando ale-
gria e vitalidade. O segredo ela con-
ta: “Se alimentem bem, comida
natural sempre. Cuidem da saúde,
façam exercícios sempre que pude-
rem e tenham muita fé em Deus”.

E não é da boca pra fora que fala
Dona Francisca, como é conhecida no
Bairro Cascavel Velho. Ela é frequen-
tadora assídua das aulas de ginásti-
ca no bairro, onde vai sempre três ve-

 DISPOSIÇÃO
Apesar da idade, Dona Francisca Silva gostaria de poder trabalhar. “Passei a

maior parte da minha vida no campo. Sempre gostei de trabalhar e agora não
consigo mais”.  Mas isso não significa que ela fica parada. Pelo contrário. Faz a
própria comida e ajuda o filho João na limpeza da casa. “Não consigo ficar sem
fazer nada”, ri e conta: “Quando morava no sítio, acordava às seis da manhã

para colher feijão, soja, cuidar das nossas coisinhas”.
O filho João Batista reforça: “Ela é sempre assim, muito feliz, disposta,

animada e querendo fazer o que puder”.
O secretário de Assistência Social de Cascavel, Hudson Moreschi, ressaltou o

exemplo de Dona Francisca: “Ela é a prova viva de que com cuidado, trabalho
e felicidade é possível ir longe. É um exemplo de vida para todos nós. Uma

senhora ativa, lúcida, uma pessoa com muitos ensinamentos”.

zes por semana. “Eu tenho labirintite,
mas quando eu venho fazer ginástica
some tudo. Melhorei um monte depois
que comecei a frequentar a ginástica.
Para mim, é muito bom”.

Claro que a data especial não
passou em branco. Vizinhos e ser-
vidores do Território Cidadão fize-
ram uma festa surpresa para Dona
Francisca, que, emocionada, agra-
deceu o carinho: “Muito obrigada a
todos por se lembrarem de mim.
Estou muito feliz com a festa”. E,
com seu sorriso contagiante, fez
questão de abraçar todos.

Dona Francisca: 109
anos de muita alegria

 Francisca de Oliveira Silva nas-
ceu no dia 23 de janeiro de 1910
em Aimorés, Minas Gerais. Em
1967 ela veio morar em Capitão
Leônidas Marques e há cinco anos
se mudou para Cascavel, onde veio
morar com o filho João Batista, no
Bairro Cascavel Velho.

“Já vi muita coisa nesse mun-
do. Mas o que mais reparo é que
tudo que era natural saiu fora e
deu lugar para as coisas fáceis

FESTA teve direito a bolo, na Tenda Bolha do

Território Cidadão do Cascavel Velho

Mais de um século de história
de fazer [para comer]. Mudou de-
mais o mundo, tecnologia, as ci-
dades cresceram...”

Um dos hobbies de Dona Fran-
cisca Silva é a pescaria. “A pesca-
ria me acalma, fico de bem com a
vida só esperando o peixe puxar mi-
nha vara. Gosto de ficar na beirinha
do rio olhando a água. É relaxante”.

Mas um dos problemas de se
viver tanto tempo é ter que se des-
pedir de quem ama. Francisca já

perdeu todos os seus dez irmãos e
viu quatro dos seus filhos falece-
rem. “Meu marido se foi [faleceu]
há 25 anos. Hoje é meu filho João
quem cuida de mim”. Dona Francis-
ca tem dez netos e 11 bisnetos.

E para quem já viveu tanto, a
morte não é mais um problema:
“Estou esperando Jesus vir me bus-
car... sempre bem feliz porque sei
que na hora certa a gente parte
para morar com Deus”.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá
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Em clima de lua de mel... Alisson Felipe Santos e Aisla Tainá Rossi

DIVULGAÇÃO

Superbarato!
O Bazar Solidário da

Uopeccan está promovendo
uma superpromoção de

fecha mês. São milhares de
produtos com até 30% de

desconto. Roupas, calçados
e acessórios usados em

promoção. Além de
economizar, você ajuda o

Hospital do Câncer
Uopeccan.

Onde e quando
O Bazar da Uopeccan

funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às
11h45 e das 13h30 às

16h30 (na quarta-feira não
fecha para almoço), e fica
na Rua Potiguaras, 880,

Bairro Santo Onofre.
Informações:

 (45) 2101-7002.

Felicidades!

Vânia Aparecida da Silva,
Adilson Medeiros Laigner,
Itamar Pedro Lazzarim, Ney

Paulo Ceriolli, André
Augusto, Lenoir Klinger

Pisco, Danielle Klein de Lara,
Juliano Prestes e Jonas

Sotter.

Lazer Verão
O Sesc Cascavel realiza nos próximos dois

sábados (26/01 e 02/02) a primeira edição do Sesc
Lazer Verão. Uma recreação de verão para crianças

de 6 a 12 anos em um ambiente seguro e
agradável, com brinquedos recreativos, gincana,

jogos cooperativos, de mesa e de tabuleiro, futsal,
slackline e muito mais. Reservas e informações:

(45) 3219-5450 e 3219-5456, com Rodrigo.

 O marido    diz para a
mulher:    “Está gordinha,

hein, amor...”     No que ela
responde: “Se é muito para

você, divida com um
amigo!”
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Roberto Junior

brinda hoje com a

amada Eligelza

Rodio, que

completa mais um

ano de vida
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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

Waleska é sequestrada pelos homens de Florêncio

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O Em “O tempo não para”, Petra se
preocupa com a repercussão da
manifestação. Waleska é sequestrada
pelos homens de Florêncio. Mateus
percebe que os congelados escaparam
pelo telhado e os captura, mas Menelau
consegue fugir. Vanda vai ao encontro de
Menelau. Coronela se desespera ao
notar que Waleska sumiu. Petra se
certifica de que Marocas é a única
hospedeira do vírus. Waleska identifica
a voz de Igor, quando ele lhe fornece
comida no cativeiro. Vanda esconde
Menelau na padaria de Elmo. Amadeu
surpreende Monalisa e Zelda, dizendo
que salvará Teófilo. Disfarçado, Lúcio
liga para Mateus exigindo o vírus que
está isolado em troca de Waleska. Petra
diz a Tales que pretende manter
Marocas na Criotec e liberar os demais.
Tales teme a intenção de Petra de tratar
Marocas como cobaia.

Malhação
Maria Alice se desespera com as provo-

cações de Pérola, e Rosália tenta acalmar a
filha. Lourenço acusa Bryan, e Santiago se
emociona com a atitude do pai. Tito e Garoto
pedem que Gui os ajude a convencer Fabiana
a devolver a caixa de Heitor. Lourenço pede
perdão a Santiago. Santiago desabafa com Lou-
renço. Rafael volta de viagem e comenta com
Vinícius sobre as mensagens de Solange. Ga-
briela organiza uma ação em favor de Santia-
go, mas Solange se opõe. Maria Alice termina
o namoro com Alex. Apoiado por Lourenço,
Santiago denuncia o assédio de Bryan. Márcio
beija Maria Alice.

Espelho da vida
Os capangas de Gustavo se assustam

com luzes e sons que saem do convento e
desistem de plano. Zezé consulta as cartas
para Gentil e diz que prevê um novo amor
para a dona da pensão. Cris/Julia conta para
Dora que Hildegard quer afastá-la de Danilo.
Isabel tem um pesadelo com Felipe. Carmo
e Dalton namoram. Ana desabafa com Flá-
vio sobre seu ciúme da relação entre Cris e
Margot. Bendita revela a Cris/Julia que o con-
vento sofreu uma tentativa de invasão. Ma-
dre Joana confronta Eugênio. Otávio insinua

a Danilo que Julia sente algo por Gustavo.
Cris/Julia vai ao encontro de Danilo.

O sétimo guardião
Para despistar Luz, Gabriel é rude com a

amada. Luz afirma a Sóstenes que descobrirá
o mistério que envolve Gabriel. Júnior comenta
com Geandro que seu plano para se aproxi-
mar de Luz está dando certo. Eurico implora a
ajuda de Milu. Marcos Paulo cobra que Valen-
tina lhe dê uma amostra da água da fonte. Olavo
decide voltar para Serro Azul com Laura. Sam-
paio pede que Robério tire Judith do casarão
durante a noite. Walid afirma a Diana que a pro-
tegerá de Nicolau. Valentina convence Gabriel a
sair com ela, deixando o casarão livre para
Sampaio. Marilda se desespera com o sumi-
ço de Eurico. Socorro e Raimunda comemo-
ram a volta de Lourdes. Elisa comenta com
Milu sobre o estado de Jurandir.

Teresa
Teresa consegue convencer Mariano de

que continua apaixonada por ele e pede outra
oportunidade. Mariano pede que Teresa passe
a noite com ele em seu apartamento. Rubens
diz à filha que vai comandar a fundação de Pa-
loma. Aída lembra o pai que terá que trabalhar
com Mariano. Rubens pergunta por que ela se
importa tanto com Mariano.

As aventuras de Poliana
Poliana conversa com Ruth sobre a situa-

ção de Bento, tentando convencê-la a manter a
bolsa do menino. O jogo “Motoney” fica dispo-
nível para download e Sérgio tem certeza de
que será um sucesso. Waldisney, que é o ver-
dadeiro criador do nome do game, pede os
direitos autorais a Roger, que levou o crédito
sozinho. Lindomar desconfia que Lorena, Má-
rio, Gael e Benício estão chamando por um
gato na escola. Chuvisco vai até a sala de Ruth
e, desesperada, ela chama Lindomar.

Jesus
Chuza conta para Caifás que Judite está

grávida. Joana fica surpresa com a notícia. Anás
passa mal. Os judeus se impressionam com
as palavras do Messias. Mateus se declara
para Asisa. Lázaro procura por Susana. Jesus
enfrenta Caifás e o Satanás. Lázaro pede Su-
sana em casamento. Temina fica assustada
com os delírios de Antipas. Helena se mostra
interessada em ajudar os necessitados. Zaqueu
devolve os tributos à Mulher Encurvada. Jesus
pede para seus apóstolos O seguirem. Caius
desrespeita Maria e Mirian. Jesus e os apósto-
los vão para a hospedaria. Antipas se interessa
por Maria Madalena, mas fica tenso ao saber
que ela é seguidora de Jesus. Caifás questiona
Judite sobre a gravidez.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você tem que se aproximar das pessoas que ama.
Siga os seus sentimentos, eles vão levar você na
direção certa. Seu estado de ânimo vai fazer toda
a diferença hoje e facilmente compensar o sono
que está faltando.

To
ur

o

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações
estão em sintonia com o seu ego básico e isso o
torna dinâmico hoje. Você está inundado com uma
sensação de bem-estar! Você terá maior influên-
cia sobre os outros, mas não abuse.

G
êm

os

Você se sente sob a pressão das exigências que
estão sendo feitas em torno de você. Não deixe
isso te jogar fora do curso. Você se sente muito
cansado fisicamente e precisa recuperar o sono
atrasado a fim de começar de novo.

C
ân

ce
r Sua autoconfiança aumentará. O momento é pro-

pício para endireitar as coisas com uma pessoa
ao seu redor. Seu estado de ânimo está receben-
do um impulso e você vai se beneficiar de um sur-
gimento de ideias otimistas e dinâmicas.

Le
ão

Você terá oportunidade para tirar algumas con-
clusões a partir de eventos passados. Seus níveis
de energia estarão muito elevados, principalmen-
te no aspecto muscular, o que lhe permitirá traba-
lhar seu nervosismo uma maneira construtiva.

V
ir

ge
m Você será o centro das atenções e não terá difi-

culdade em convencer os outros a trabalhar com
você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua
energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Li
br

a

Você está alegre e otimista, indo na direção perfei-
ta. Agora é a hora de defender a sua causa. Você
está encontrando dificuldades para acompanhar o
ritmo. Recarregue suas baterias ao ar livre. Não há
necessidade de se alarmar por enquanto.

E
sc

or
pi

ão A maneira como você se expressa pode ser inso-
lente, mas vai fazer você superar alguns obstácu-
los - a sua audácia terá suas recompensas! Você
se sente apto porque está feliz, mas seu corpo
ainda precisa descansar um pouco.

S
ag

it
ár

io O bom senso vai permitir que você saia de uma
situação difícil. Sair do convencional recarre-
gará sua energia moral. Em relação à saúde,
você faria bem em beber mais líquidos para lim-
par os seus rins.

C
ap

ric
ór

ni
o Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo

de ontem, as coisas positivas estão no horizonte.
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

A
qu

ár
io

As pessoas ao seu redor vão se surpreender com
a determinação que você demonstra para alcan-
çar seus objetivos. Você precisa de flexibilidade
mental e física, mergulhe em uma arte como pas-
satempo para relaxar.

 P
ei

xe
s Sua sensibilidade lhe dará uma compreensão comple-

ta de um problema complexo a respeito de alguém ao
seu redor. Os excessos estão lhe dando problemas de
peso, então vá com moderação. Você precisa perder
peso e fazer exercício, você vai se sentir mais dinâmico.



POLÍCIA12
HOJE NEWS, 24 DE JANEIRO DE 2019

Os vereadores Policial Madril
(PMB) e Fernando Hallberg (PPL) cri-
aram um projeto de lei que propõe
a criação da Semana Municipal
pela Não Violência contra a Mulher
em Cascavel. O projeto é baseado
na Lei Federal 13.421/17, que cria
a Semana Nacional de Não Violên-
cia Contra a Mulher.

Os proponentes afirmam que é
necessário formular políticas públi-
cas de enfrentamento, prevenção e
combate a esse tipo de crime tam-
bém no âmbito municipal.

De acordo com o vereador Ma-
dril, a iniciativa partiu de uma de-
manda levantada pela comunidade
durante uma audiência pública re-
alizada em novembro na Câmara de
Vereadores, onde foram apresenta-
dos os dados da violência contra a
mulher e discutidas medidas para
reduzir os índices e dar mais segu-
rança para as mulheres. “A sema-
na de debates que estamos pro-
pondo vai servir para orientar e dar
suporte às vítimas, porque muitas
vezes a mulher é agredida, faz o

boletim de ocorrência e não tem
amparo. Com isso, ela acaba desis-
tindo de representar e continua
sendo agredida”.

O vereador Fernando Hallberg acre-
dita no poder da informação para que
assunto deixe de ser tabu: “Quanto
mais debatermos o assunto, maior
será o conhecimento, e quanto mais
informação as pessoas tiverem, mais
aumentarão as denúncias.”

Hallberg afirma que também está
nos planos a criação de um centro
especializado que ofereça suporte
psicológico, assistência jurídica e ou-
tros serviços para mulheres em situ-
ação de agressão doméstica. “Des-
sa maneira, a gente conseguirá dar
um suporte ainda maior para que as
mulheres saibam como agir”.

Em duas horas de operação na PR-486, a
PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou
42 veículos transitando acima da
velocidade permitida. Os flagrantes foram
realizados no entroncamento com a PRC-
467, em Cascavel, na saída para Espigão
Azul. Uma camionete foi flagrada a 122
km/h, mais do que o dobro da velocidade
permitida na via, que é de 60km/h.
De acordo com o CTB (Código de
Trânsito Brasileiro), transitar em
velocidade superior à máxima permitida
em mais de 50% é considerado infração
gravíssima e punível com multa
multiplicada em vezes três e suspensão
imediata do direito de dirigir.

Casos ainda
ocultos

Relatório da Delegacia da
Mulher mostra que os casos
de violência contra a mulher
aumentaram desde 2015,
chegando a 2.077 denúncias
em 2017. Ano passado esse
número caiu, e foram registra-
dos 1.077 denúncias.

Contudo, a delegada Raís-
sa de Vargas diz que as autori-
dades estimam que o número
de denúncias represente
apenas um terço dos casos
que ocorrem. “Além disso, é
importante deixar claro que o
aumento das denúncias não
significa que houve aumento
da violência, ou seja, o que
aumentou é a quantidade de
vítimas com coragem para
denunciar, porque a vítima
sabe que não está sozinha.
Isso é resultado de ações
orientativas e divulgação do
assunto”, enfatiza.

Entre as ocorrências
registradas em 2018, o maior
número é de ameaças, segui-
do por injúria e lesão corporal.

 Reportagem: Bethania Davies

PASSE o leitor

de QR Code e

tenha acesso à

íntegra do

 projeto de lei

Projeto cria Semana pela Não
Violência contra a Mulher

 Ocorrências registradas na
Delegacia da Mulher em 2018

Crime Denúncias
Lesão corporal 318
Estupro 15
Perturbação 155
Ameaça 587
Injúria 532
Vias de fato 170

 PRE
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Giro da
Violência

Acidente grave
Uma motociclista ficou em estado
grave após uma colisão na tarde
dessa quarta-feira (23) na Avenida
das Torres, no Bairro FAG, zona
oeste de Cascavel. De acordo com
testemunhas, a mulher bateu em
um carro que seguia pela Rua
Aníbal Curi. Gabriela Welter
Magalhães teve traumatismo
craniano encefálico e escoriações
pelo corpo. Ela foi levada em
estado grave ao HU (Hospital
Universitário). O condutor do
carro, identificado como Alexandre
Bezerra, de 21 anos, sofreu uma
escoriação no braço esquerdo e foi
levado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

Capotamento
A PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) registrou um
capotamento na BR-467 nessa
quarta-feira (23). O acidente
aconteceu por volta das 6h,
quando a condutora vinha de
Toledo para Cascavel e foi fechada
por um caminhão. Segundo a
polícia, na tentativa de evitar a
batida, a mulher jogou o veículo
Corsa para fora da pista e acabou
capotando três vezes até parar na
pista contrária. A condutora do
veículo, de 38 anos, estava
sozinha no veículo e, apesar do
susto, não teve ferimentos.

Morador de rua agredido
Um morador de rua foi brutalmente
agredido no fim da madrugada de
ontem, no Centro de Cascavel.
Magno Rodrigo Barros, de 35 anos,
dormia na Avenida Toledo, nas
proximidades do Shopping JL,
quando um carro se aproximou do
local e algumas pessoas desceram e
começaram a agredi-lo. A vítima
sofreu ferimentos na cabeça, nos
braços e no abdome e foi
encaminhada para a UPA Tancredo.

Mariana Vieira

assume chefia da 15a

Subdivisão Policial
 Está marcada para às 9h30

desta quinta-feira a posse de Ma-
riana Viera como delegada-chefe
da 15ª Subdivisão Policial de Cas-
cavel. O evento será realizado na
Acic (Associação Comercial e In-
dustrial de Cascavel) e contará
com a presença do diretor-geral da
Polícia Civil no Paraná, Silvio Ja-
cob Rockembach, e do delegado-
chefe da DPI (Divisão Policial do
Interior), Lanevilton Teodoro, além
de autoridades locais.

De acordo com a assessoria da
Polícia Civil, a estruturação da equi-
pe de atuação na 15ª SDP e demais
delegacias adjuntas será feita pela
nova delegada-chefe em conciliação
com o DPI nos próximos dias.

Após assumir a chefia, Mariana
deve nomear oficialmente um supe-
rintendente para a 15ª e o mais cota-
do para o cargo é o investigador Ever-
ton Klauss, que fazia parte da equi-

pe da Delegacia de Homicídios.
A assessoria também afirmou

que Mariana deve se reunir em bre-
ve com o DPI para decidir quem as-
sumirá o cargo que fica vago na De-
legacia de Homicídios de Cascavel.

Sem olhar para trás
A delegada Mariana Vieira

assume a chefia da 15ª SDP sem

divulgar dados oficiais do tempo

em que comandou a Delegacia de

Homicídios de Cascavel. A equipe

não ateneu a imprensa durante a

semana alegando falta de

tempo devido aos preparativos

para a posse.

Segundo a Polícia Civil, está sendo

preparado um relatório de todas as

ações que deve ser apresentado na

próxima semana, quando a DH já

estará com novo delegado.

O último balanço foi divulgado

em novembro, quando a polícia

havia anunciado taxa de

elucidação de 83% dos crimes

contra a vida em 2018. Reportagem: Bethania Davies

 Casos misteriosos

Quem assumir a Delegacia de Homicídios tem pela frente resol-
ver alguns crimes que desafiam a polícia, dentre eles o assassina-
to de Gabriel Batista, de 21 anos, que foi morto com uma facada
no peito no dia 1º de novembro no Bairro Universitário. De acordo
com o cartório da DH, ainda não existem suspeitos do crime.

Outro crime ainda sem solução é o da adolescente Vitória Cris-
laine Lopes, de 16 anos, que foi morta a tiros no Bairro São Cristó-
vão no dia 29 de dezembro. O cartório informou que a polícia já
tem algumas informações, mas nenhum suspeito.

Outro desafio do novo titular é manter a queda dos homicídios
registrados em Cascavel, que fechou 2018 com o menor número
dos últimos 11 anos.
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 Equipe que surpreendeu na
abertura do Paranaense de Futebol
2019 ao vencer o Athletico por 1 a
0 em plena Arena da Baixada, no
último sábado, o Cascavel Clube
Recreativo conta nesta noite com
o apoio da torcida para tentar nova
vitória na competição. O desafio
desta vez é contra o Londrina, às
20h, no Estádio Olímpico Regional,
em Cascavel, pela 2ª rodada da
Taça Barcímio Sucupira Júnior.

Será a primeira partida da equi-
pe cascavelense no local desde abril
de 2011, quando foi rebaixado e ini-
ciou uma jornada de sete anos, en-
tre terceira e segunda divisão, em
busca do retorno à elite do Estadual.

Para este jogo, o técnico Lorival
Santos teve apenas uma atividade
preparatória. Ela foi realizada no
Olímpico, na tarde de terça-feira
(foto), e priorizou o posicionamen-
to dos jogadores em campo. Esse
foi só o segundo treino do Casca-

Cascavel CR x Londrina é
nesta noite, no Olímpico

vel CR no local, o primeiro sob o
comando do treinador que chegou
na última quinta-feira, às vésperas
do início do Paranaense.

No time titular, Lorival deverá
promover apenas uma modificação
em relação à formação do fim de
semana, com a saída do ex-Flumi-
nense Michael dos planos da equi-
pe. Em contrapartida, o meia-ata-
cante Diego Canuto, emprestado
junto ao Paraná Clube, já está regu-
larizado e pode estrear.

No Londrina, que fará sua se-
gunda partida seguida longe de
casa, depois de empatar sem gols
com o Cianorte, o técnico Alemão
esperou até o último minuto do fe-
chamento do sistema eletrônico de

FÁBIO DONEGÁ

 INGRESSOS
Os ingressos para Cascavel CR x Londrina serão comercializados na bilheteria do

Estádio Olímpico a R$ 50 (inteira) para o setor de cadeiras cobertas e a R$ 30
(inteira) para o setor de arquibancadas descobertas. As meias-entradas para os

respectivos setores são: R$ 25 e R$ 15, respectivamente.

 AS EQUIPES
Para sua estreia em casa no
Paranaense 2019, o Cascavel CR
deverá ir a campo com: Marcos
Paulo; Lapa, Correia, Cristiano e
Taira; Djair, Hildo, Ronaldo e
Fernando; Sassá e Diego. Já o
Londrina deverá formar com:
Alan; Mateuzinho, Marcodes,
Sílvio e Felipe Vieira; Rômulo,
Germano e Marcinho; Wéverton,
Luidy e Uelber.

registro de jogadores para saber se
poderia contar com o zagueiro Wi-
lliam Correia (20 anos, vindo do
Coritiba) e o atacante Devid (22
anos, vindo do Avaí), que se apre-
sentaram terça-feira para o início
dos trabalhos no Tubarão.
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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, 24 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

SÃO PAULO
DESAFIA A “FILIAL
PAULISTA” DO TIME
DO LONDRINA

Equipe dentre as grandes do Estado
melhor iniciou sua caminhada no Paulis-
tão 2019, o São Paulo tem importante
desafio nesta quinta-feira, diante do Novo-
rizontino, às 21h, no Estádio Jorge Ismael
de Biasi, pela 2ª rodada do Estadual.

O time de Novo Horizonte também
foi uma das surpresas no último fim de
semana, ao vencer o Ituano fora de
casa. O detalhe é que o Novorizontino é
a “filial” do Londrina em São Paulo. O
Tubarão paranaense, por meio de seu
gestou Sérgio Malucelli, emprestou o trei-
nador Roberto Fonseca e mais seis jo-
gadores (cinco titulares da Série B 2018)
para o time paulista, que tenta se fir-
mar no Estadual 2019.

Além disso, o jogo de hoje é o mais
cansativo em termos de viagem ao elen-
co do Tricolor, que tem nos 400 quilô-
metros de distância da cidade do interi-
or à capital seu mais trajeto a ser per-
corrido no campeonato.

Em campo, o técnico André Jardine
segue sem contar com o veterano Her-
nanes, que pode ficar de fora ainda do
clássico com o Santos, no fim de se-
mana. Já o atacante Biro-Biro, liberado
do Shanghai Shenxim, da China, e já
regularizado, poderá estrear.

O mistério costumeiramente
utilizado pelo técnico Odair
Hellmann em relação aos titulares
do Internacional ficou de lado
durante a preparação para o jogo
desta quinta-feira diante do
Pelotas, às 21h15, no Beira-Rio,
pela 2ª rodada do Campeonato
Gaúcho. Depois de utilizar uma
escalação alternativa na estreia,
na vitória por 1 a 0 sobre o São
Luiz, fora de casa, o treinador
colorado anunciou a estreia do
time titular na temporada para o
jogo desta noite: Marcelo
Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo,
Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo
Dourado, Edenílson,
D'Alessandro, Nico López e
Patrick; William Pottker.
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PLACAR DE ONTEM

PARANAENSE
FC Cascavel 0 x 0 Athletico

Cianorte 0 x 0 Operário
Toledo 4 x 2 Rio Branco
Coritiba 1 x 1 Maringá

PAULISTA
Ferroviária 0 x 0 Ponte Preta

Guarani 2 x 1 Corinthians
Oeste 0 x 0 Bragantino

Palmeiras 1 x 0 Botafogo

GAÚCHO
Aimoré 1 x 1 Grêmio

Juventude 0 x 1 São José
São Luiz 1 x 1 Caxias

N. Hamburgo 1 x 0 Veranópolis

CARIOCA
Portuguesa 0 x 0 Madureira

Botafogo 0 x 0 Bangu
Resende 1 x 1 Flamengo
Boavista 1 x 0 Cabofriense

Vasco 3 x 2 Volta Redonda

SUL-AMERICANO SUB-20
Bolívia 0 x 1 Venezuela

Chile 1 x 0 Brasil

   PARANAENSE
20h Paraná x Foz do Iguaçu
20h Cascavel CR x Londrina

    PAULISTA
17h30 Mirassol x Red Bull
19h15 São Bento x Santos
21h Novorizontino x São Paulo
21h São Caetano x Ituano

   GAÚCHO
21h15 Internacional x Pelotas

    CARIOCA
21h30 Americano x Fluminense

   MINEIRO
19h América x Villa Nova

    BAIANO
21h30 Vitória x V. da Conquista

   CEARENSE
21h Barbalha x Floresta

   PERNAMBUCANO
21h América x Afogados

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

   COPA DO REI
16h30 Espanyol x Betis
18h30 Real Madrid x Girona

   COPA DA LIGA INGLESA
17h45 Chelsea x Tottenham

COPA DA FRANÇA
15h Amicale x Le Havre
15h Bastia x Noisy-le-Grand
18h Amiens x Lyon

JOGAM HOJE

FC Cascavel e Athletico
não saem do zero a zero

O público compareceu novamen-
te, desta mais em maior número
em relação à estreia, e o FC Casca-
vel outra vez criou bastante e não
conseguiu reverter em gols as opor-
tunidades de balançar as redes
contra o Athletico. Resultado: em-
pate sem gols no Estádio Olímpico
Regional, ontem à noite, pela 2ª
rodada da Taça Barcímio Sucupira
Júnior do Campeonato Paranaense.

Assim como no empate (0 a 0)
com o Toledo no domingo, o time
cascavelense teve as melhores
chances no segundo tempo, quan-
do o técnico Paulo Foiani mexeu na
equipe. E como naquele jogo, Ober-
dan e Maranhão fizeram a diferen-
ça. Os dois tiveram pelo menos
quatro chances das seis melhores
criadas pela equipe.

�Teve dois lances que tínhamos
ter mais vontade de fazer o gol. Fi-

camos duas vezes dando toquinho
de lado e gol na frente. No restante
minha equipe está de parabéns. O
sub-23 do Athletico é muito forte e
competitivo. Não estou satisfeito,
pois jogo para vencer, vejo ansieda-
de nos nossos atletas na questão
de querer fazer o gol. Temos que
estar frios no último passe, no últi-
mo momento. Não devemos tomar
a decisão depois, tem que estar
prontos antes. Mas estamos no
caminho certo. Vamos chegar, po-
dem acreditar. Os gols não estão
saindo, mas no momento certo vão
sair e a vitória vai vir�, disse o téc-
nico Paulo Foiani após a partida.

Em nova noite de estádio cheio,
o registro foi de 5.478 pessoas
(5.076 pagantes) no Olímpico, para
uma renda de R$ 112,305 mil. Na
1ª rodada, o público total foi de
4.679 pessoas.

Fora de casa

Agora, o FC Cascavel terá duas partidas seguidas fora de casa no campeonato.
Enfrentará o Londrina no domingo no Estádio do Café e o Operário na próxima
quarta-feira em Ponta Grossa.

FÁBIO DONEGÁ


