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 TRANSPORTE COLETIVO

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que as empresas que operam o transporte
 público de Cascavel querem reajuste de 14%, o que elevaria a passagem de R$ 3,65
para R$ 4,15, tornando a tarifa mais cara do Estado. “Estamos analisando essa
tabela. Queremos entender o motivo desse pedido de aumento de quase 14%”.
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Mulher é esfaqueada
Uma mulher foi gravemente ferida no início da noite dessa

quinta-feira e levada ao hospital entre a vida e a morte. Ela sofreu

vários golpes de faca de um homem, que seria seu companheiro,

o qual foi preso em flagrante. O crime aconteceu na Rua Tranquilo

Noro, Bairro Parque Verde, em Cascavel.
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Ministro da Justiça,
Sergio Moro, defende

uma maior colaboração
das empresas para

avançar nas
investigações. Segundo
ele, há muitos acordos

internacionais “que são
apenas pedaços de

papel, às vezes, não
funcionam na prática”.

“Não existe mágica contra
esses grupos [organizações
criminosas]. A gente precisa
de recursos. O melhor é criar

forças-tarefas e usar
tecnologia”.

Opinião
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O “QUERER É PODER” É ALGO VERDADEIRO?

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Chuva

 Muitas pessoas vivem frustradas e infelizes por não conseguirem o
que querem. Certo é que sem querer não se consegue nada. É preciso
desejar, querer algo, para que isso possa ser conquistado.

Um jovem pode querer trabalhar numa determinada empresa, em tal
função e com um bom salário. Isso deve colocá-lo no caminho do cresci-
mento, da busca de aprimoramento para atingir tal objetivo. O desejo
precisa me pôr a caminho. Não posso pensar que basta querer e insistir na
ideia e que tudo se fará. Isso é criar uma ilusão em relação à vida e às
coisas. Um toque de mágica não vai produzir a realidade do desejo.

Mas muitas pessoas vivem nessa ilusão. Querem algo, mas
não fazem nada para conseguir. Nisso, o desejo se torna um cami-
nho para a decepção.

O profissional que vai conseguir aquela vaga é alguém que lutou
para merecê-la. Desejou aquele posto, estudou e se preparou, desta-
cou-se pelo trabalho e chegou ao objetivo. O que desejou se realizou,
porque batalhou.

Por isso, o querer é poder quando aquilo que quero depende só de mim.
Quero emagrecer, vou fazer dieta. Quero ajudar os outros, encontro

um trabalho voluntário. Quero cultivar meu espírito, encontro tempo para
o silêncio e a oração.

Mas quando o meu querer depende de outros tenho que me ade-
quar à necessidade para que o outro perceba meu potencial e eu me
torne um profissional daquela função.

Eu posso querer ganhar um carro, mas isso dependerá da sorte. Eu
quero ser amado, mas preciso demonstrar que sou uma pessoa boa. O
meu desejo precisa ser acompanhado por atitudes concretas e visíveis.

Posso querer ter uma família boa, mas preciso buscar as atitudes, os
valores necessários para que isso aconteça.

Querer, todos querem. Conseguirá quem crescer, quem lutar, quem
souber se posicionar com valores e princípios. Se eu quero um emprego
bom, uma família boa, relacionamentos saudáveis; se quero que as
pessoas me amem; se quero ser reconhecido por alguma obra, então
devo me colocar a caminho.
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 IPTU será alvo de ação
de inconstitucionalidade

ESPECIAL VEREADORES

Engana-se quem pen-
sa que está encerrada a
discussão sobre o IPTU
de Cascavel após a apro-
vação do aumento no fim
do ano passado pela Câ-
mara. Fernando Hall-
berg, um dos mais atu-

antes parlamentares cas-
cavelenses, promete inici-
ar nova batalha judicial
contra a elevação do im-
posto que virá impressa
nos carnês deste ano.
Nos mesmos moldes que
formulou o processo da

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

taxa de lixo, que tramita
no Tribunal de Contas do
Estado, o vereador preten-
de questionar os méto-
dos utilizados para definir
o reajuste do IPTU.

Após sua atuação na
Comissão de Justiça da Câ-

 HojeNews - O que
vem pela frente no início
deste ano?

Fernando Hallberg - Va-
mos iniciar com uma ação
sobre o IPTU, que está sen-
do elaborada. Entraremos
com uma ação questionan-
do a constitucionalidade do
reajuste, pois o argumento
apresentado foi de simples
majoração e consideramos
isso incompleto. Houve au-
mento real do tributo sem
um estudo que o justificas-
se. Acreditamos que no iní-
cio de fevereiro já encami-
nharemos esse processo.
Será uma ação parecida
com aquela contra a taxa
do lixo, que só poderia co-
brar pela coleta urbana e
não por outros tipos de ser-
viços, como limpeza de rua.

HojeNews - Acredita
que o Município precisa
retomar a discussão so-
bre o IPTU progressivo?

Hallberg - É uma ne-
cessidade que tem que
acontecer, pois são 20 mil
lotes vazios no Centro.
Não podemos aceitar a
expansão do perímetro ur-
bano, como vem ocorren-
do. Temos que crescer ver-
ticalmente, com mais pré-
dios, fazer com que a re-
gião central ocupe esses
espaços vazios... não va-
lorizar áreas para favore-
cer os grandes loteadores.

HojeNews - Está satisfei-
to com o resultado das de-
núncias feitas pelo seu ga-
binete?

Hallberg - Nossa parte es-
tamos fazendo. É sempre uma
incógnita. Dependemos que o
Ministério Público acate e en-
caminhe ao Tribunal de Con-
tas... O mesmo ocorre no tra-
balho da Câmara, com os pa-
receres da Comissão de Justi-
ça: nosso trabalho foi feito, mas
no plenário infelizmente não é
a questão técnica que prevale-
ce, mas o jogo político...

HojeNews - As divergên-
cias com o Concidade (Con-
selho Municipal da Cidade)
serão mantidas?

Hallberg - Não tive boa
impressão do Concidade. Te-
mos uma lei que está erra-

da: o vereador não deve pe-
dir autorização para o Conci-
dade para discussões e pro-
jetos sobre área urbana.
Existem falhas e não é pos-
sível admitir a forma com
que está sendo conduzido
esse trabalho. Falta divulga-
ção dos atos, como audiên-
cias... ações feitas às escu-
ras e de última hora. Ano pas-
sado, em um debate sobre ex-
pansão urbana, recebemos
aviso às 17h de uma audiên-
cia que começaria às 19h da-
quele dia. Isso está sendo fei-
to para cumprir tabela - já
apontamos isso em relatório
da Comissão de Justiça e va-
mos discutir judicialmente.
Também vamos rever a últi-
ma expansão do perímetro
urbano. Infelizmente, o fazer
errado se tornou fácil...

HojeNews - E as
ações contra os caçam-
beiros irregulares?

Hallberg - Continua
pressão total e espera-
mos que o novo secretá-
rio de Meio Ambiente
[Wagner Seiti Yonegura] se
mexa. Recebemos denún-
cias diárias de empresas
que já deveriam ter encer-
rado as atividades. Vamos
verificar inquérito por inqu-
érito. Falta fiscalização da
secretaria. Vou tentar uma
conversa com o novo se-
cretário para que seja fei-
ta uma força-tarefa.

HojeNews - E o que
espera da nova Presidên-
cia da Casa?

Hallberg - Alécio [Espí-
nola] será um bom gestor -
mostrou sinais disso. Trou-
xe pessoas com boa forma-
ção para perto. Agora, va-
mos ver o grande X da ques-
tão - que será a vinda de
projetos do Executivo goela
abaixo... o que aconteceu
nos últimos dois anos,
como nos projetos para
compra do Atacado Lideran-
ça, da terceirização das ze-
ladoras... projetos mal ex-
plicados, sem o mínimo de
debate, largando a bomba
na Câmara. Fazemos nos-
so papel de questionar e
tentar esclarecer o máximo
possível. Esperamos que
melhore. Vamos aguardar.

mara, Fernando pleiteia
agora as Comissões de Di-
reitos do Consumidor e
Segurança. E promete ainda
mais fôlego para esta segun-
da metade do mandato.
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Construtora curitibana deve assumir a obra
Com mais de quatro décadas de

existência, a curitibana OTT Cons-
truções e Incorporações está pres-
tes a receber o aval do prefeito Leo-
naldo Paranhos (PSC) para iniciar
os trabalhos no Aeroporto de Cas-
cavel. Ela apresentou o menor va-
lor entre as 11 participantes no
certame realizado este mês, no
valor de R$ 16.388.084 para a
construção do novo terminal de
passageiros e outras adequações.

O resultado publicado em Diá-
rio Oficial confere à empresa a pri-

CONTAGEM
REGRESSIVA

A partir de hoje começa a
correr prazo de cinco dias e,
caso nenhuma outra empresa
recorra da decisão, a prefeitu-
ra poderá homologar a licita-
ção e liberar o início das obras
pela OTT. O setor de licitações
da prefeitura já analisou os
valores estabelecidos na
pesquisa feita pela empresa
para a execução da obra. Esse
seria um dos poucos pontos
que poderiam ser questiona-
dos pelas demais perdedoras,
e, segundo Zorek, “todos
estão de acordo com a prática
de mercado”.

A possibilidade de alguma
empresa recorrer à Justiça
contra o resultado do certame
também não está descartado.

 HISTÓRICO
A OTT, ganhadora da licitação do aeroporto, ficou por muito tempo

executando obras do setor supermercadista, a rede Mercadorama. Hoje

atua com obras públicas, como Tribunais de Justiça, um deles em Minas

Gerais, com 7 mil metros quadrados; o Fórum de Pato Branco, e um

hospital no interior de São Paulo, de 15 mil metros quadrados. “Possuímos

uma diversidade de obras. Procuramos prezar pela qualidade”, garante

Gisele Ott, diretora da empresa, que também ressalta a necessidade de

análise da estrutura deixada pela antiga construtora, pois “o projeto teve

alteração e será preciso readequar a estrutura”.

A obra do novo terminal está parada desde 2016, quando a empresa Onça

Construções deixou de executar o projeto. O projeto do novo terminal inclui

salas de embarque, espera, VIP, lanchonete, quiosque, praça de alimentação

no piso superior com restaurante, lanchonete, sanitários, mirante, área técnica

coberta para recebimento e despacho das bagagens e pátio para até três

aeronaves modelo boeing 737-800, que tem capacidade para 215 passageiros.

meira colocação, a qual chegou a
ficar ameaçada com recurso apre-
sentado pelo segundo colocado, o
Consórcio B4 Construções Civis
Ltda e Pauletto, Pauletto & Cia Ltda,
que, por se tratar de empresa de
pequeno porte, teria prioridade
para dar novo lance. O Consórcio
chegou a propor valor menor, um
desconto de três centavos, pois
estava sustentado no edital feito
com base na legislação federal, que
considera que, ao existir diferença
de 10% do valor da ganhadora, uma

empresa de pequeno porte pode
cobrir o valor. “Porém, devido ao
novo recurso, foi verificado que o
Consórcio não se enquadrava mais
como empresa de pequeno porte”,
explica Edson Zorek, secretário de
Planejamento e Gestão.

 O prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) apresentou ontem
o valor pedido pelas empre-
sas que prestam o serviço do
transporte público de Casca-
vel. Se concedido o reajuste
solicitado, a tarifa passaria de
R$ 3,65 para R$ 4,15, a mais
alta do Estado.

Se o governo do Estado
restabelecer o incentivo fis-
cal sobre o diesel, a tarifa
poderia ficar em R$ 4. “Es-

Transporte público a R$ 4,15?
tamos analisando essa tabe-
la agora, pois a UFM [Unidade
Fiscal do Município] teve au-
mento de 4,28%, então que-
remos entender o motivo des-
se pedido de aumento de qua-
se 14%”, disse Paranhos.

As tabelas foram repassa-
das ontem ao prefeito. A par-
tir do protocolo das plani-
lhas, a prefeitura tem 30
dias para se manifestar. Po-
rém, Paranhos disse que até

o fim do mês deve ser es-
tabelecida a nova tarifa do
transporte público.

Dentre os itens que impac-
tam no reajuste estão a folha
de pagamento, a manutenção
da frota e o combustível.

No ano passado, a tarifa
passou de R$ 3,55 para R$
3,65. Em Maringá, a tarifa é
de R$ 3,90, em Foz do Igua-
çu é de R$ 3,75 e, em Tole-
do, de R$ 3,80.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

01- MARCOS ANTONIO MARTINS DE SOUZA E THAYS LAYLA DOS SANTOS REIS
02- JOÃO MATHEUS AUGUSTO TEIXEIRA E ISABELLA TURMINA
03- RAÚL NA DEFA E FRANCISCA LUCIA ALVES DA CRUZ
04- JOÃO ARTHUR DONEDA E RAFAELA POSSENTI LARA
05- LUIZ CICERO ALEIXO E NELCI DE FATIMA SCHAUREN
06- HERMES LUIZ BOZIO E GRACY CRISTIANE SCHRÖER
07- JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA E LEOMARA DA ROSA
08- ALLAN PICOTE E GRACIELE SOARES
09- MARCIO BUTTURA E KESIA LENILSE CORREA RODRIGUES
10- EDUARDO BAEZ ALVARENGA RIVAS E DENISE BUENO
11- ALEX SANDRO DE MELO E VIVIAN DA SILVA AMBROSIO
12- CELESTINO BUENO DE LIMA JUNIOR E DAYANA LUNARDI DA ROCHA
13- NILSON RAIMUNDO DA ROCHA E JULIANA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

Cascavel, 25 de janeiro de  2019

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

De casa nova após sete anos

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

 A história da Escola Municipal
Ademir Correa Barbosa, no Conjun-
to Paulo Godoy, zona oeste de Cas-
cavel, teve alguns capítulos maca-
bros. Em 2012, quando os alunos
foram transferidos provisoriamente
para salas da Univel até que a nova
sede estivesse pronta, ninguém
poderia imaginar o que estaria por
vir nesses sete anos.

Após morte por soterramento e
até o registro de uma criança vio-
lentada sexualmente no horário de
aula, a nova escola finalmente está
pronta e realiza dia 7 de fevereiro
suas primeiras aulas.

“O que todos esperam é que
tenha segurança e que aqui não
aconteça nada do que aconteceu no
passado”, resume a atendente Edi-
leuza Borges, que matriculou seus
dois filhos na escola.

Rita de Cássia Oliveira Freitas é
mãe de Gabriele, de 9 anos, que
vai cursar o 5º ano. Ela pede mais
proteção no local. “A escola perti-
nho é muito bom. Parece que vai
ser bem mais seguro para as crian-
ças. A gente espera que não te-
nham problemas e que os alunos
possam aproveitam bem a escola
e com muito mais segurança”.

Avó da pequena Asheilei, Maria

de Souza dos Santos espera um
pouco mais de sossego, após dois
anos de preocupação com a meni-
na nas salas alugadas.

Para tranquilizar a todos, a as-
sessoria da Secretaria de Educação
garantiu que a segurança da esco-
la será reforçada. Os portões pos-

suem travas eletrônicas e, para
entrar na instituição, a pessoa pre-
cisará se identificar e informar o
motivo da visita.

Mais de 430 estudantes vão in-
gressar na nova escola a partir do
dia 7 de fevereiro, que terá ensino
em tempo integral.

ATRASOS
Em 2012, a antiga sede da Escola
Ademir Correa Barbosa deixou de
existir para dar lugar a um novo
prédio. Só que contratempos
atrasaram e muito a construção.
Logo no início, um soterramento
causou a morte de um trabalhador
e a obra ficou interditada por dois
anos durante a investigação. Ano
passado, enfim, os trabalhos foram
finalizados e agora a escola
está pronta.

CERCA de 430 estudantes ingressam na nova escola dia 7 de fevereiro
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 Comandos das polícias e das
forças de segurança que atuam em
Cascavel estiveram reunidos na
tarde dessa quinta-feira na área
administrativa do Show Rural Coo-
pavel. O objetivo foi dialogar para
sintonizar ações durante o evento
que ocorre de 4 a 8 de fevereiro de
2019. Com expectativa de público
de mais de 250 mil pessoas, a fei-
ra é uma das três maiores do mun-
do na atualidade.

 Há mais de 20 anos quem mora
no Rio do Salto, distrito de Casca-
vel, sonhavam com uma escolinha
de futebol para crianças e adoles-
centes da comunidade. Agora, o so-
nho está perto de virar realidade.

A Secretaria de Esporte vai dis-
ponibilizar os equipamentos e o
professor Gessivaldo Veloso, que
faz parte do corpo de orientado-
res técnicos concursados do Mu-
nicípio. As aulas serão realizadas
no campo de futebol ao lado da
sede da Associação de Morado-
res. Meninos e meninas serão
atendidos, sem custos.

Segundo a presidente da asso-
ciação de moradores, Francieli
Fausto, a expectativa é atender 40
pessoas a partir de abril, com au-
las duas vezes por semana, inclu-
indo o sábado. “Assim, quem estu-
da de manhã poderá jogar bola na

escolhinha no sábado. Desse
modo, todos terão a oportunidade
de participar”.

Sem muitas opções recreativas,
a escolinha chega em boa hora ao
Rio do Salto: “Será ótimo para nós.
Não temos muitas opções e assim,
além de as crianças e os adoles-
centes aprenderem, também have-
rá diversão e socialização”.

As inscrições começarão a ser
feitas pela própria associação, mas
apenas em março.

Segundo o coordenador-geral
Rogério Rizzardi, a finalidade do
encontro é conversar sobre trânsi-
to e sobre a segurança dos visitan-
tes no interior do parque. “O diálo-
go foi bastante produtivo e todos
estão otimistas de que tudo vá fun-
cionar muito bem”.

Conforme Rizzardi, quanto mais
organizado um evento com as di-
mensões do Show Rural Coopavel
for, melhor para todos.

Forças de segurança se
reúnem para sintonizar ações

Fim de uma espera de 20 anos  Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Divulgação

PRIMEIRO PASSO
O diretor de Esporte e Lazer da Secretaria de Esportes, Cleber Fonseca, disse que

a reunião realizada esta semana entre a Secretaria e a Associação de

Moradores de Rio do Salto foi o primeiro passo para que o projeto se concretize.

“Começamos a conversa com a presidente [da associação, Francieli Fausto], a

demanda foi apresentada e agora vamos planejar tudo para implantar a

escolinha”, explica Fonseca.  Segundo ele, o investimento não é alto, pois a

principal necessidade são bolas, cones e coletes.

CAMPO já está pronto para receber os alunos a

partir de abril

BR-277
Os comandos conversaram,

basicamente, sobre o deslocamento

dos visitantes pela BR-277, sobre o

acesso ao parque e também sobre

situações que podem vir a ocorrer

no interior da área ligadas à

segurança. Ficou combinado que as

informações sobre o esquema de

trânsito, pela manhã e no fim da

tarde, serão passadas apenas pelas

polícias, principalmente pelo

comando da Polícia Rodoviária

Federal. “Durante os cinco dias do

evento tudo costuma ocorrer da

melhor forma, na mais absoluta

tranquilidade, mas a presença das

forças de segurança sempre é bem-

vinda”, segundo o coordenador

executivo do Show Rural Coopavel,

Acir Inácio Palaoro.

 NOVAS FACHADAS
Nesta sexta-feira (25), o prefeito Leonaldo Paranhos vai assinar o decreto que regulamenta o
Plano de Reurbanização da Região Central do Município de Cascavel, lançado há um ano e
meio.  O projeto foi desenvolvido pela Governança do Projeto de Revitalização do Centro

Comercial de Cascavel, constituído por mais de 30 entidades e empresários que representam o
comércio varejista.  O decreto é um grande passo para o desenvolvimento do comércio ocal.

A assinatura será às 14h, no Gabinete do prefeito.



LOCAL08
HOJE NEWS, 25 DE JANEIRO DE 2019

MP quer que a Sanepar
devolva taxa a consumidores
Uma ação civil pública ajuizada

pelo Ministério Público contra a
Sanepar quer anular a cobrança de
taxas de ligação da rede de esgo-
to. O MP pediu que o caso trami-
tasse com urgência, obrigando ime-
diatamente que a empresa devol-
vesse os valores pagos pelos con-
sumidores, cesse as cobranças e
ainda pague indenização por danos
sociais. A Sanepar foi notificada
para se manifestar e se defende ale-
gando que a cobrança é regular e
que não poderia atender a decisão.
A Vara da Fazenda Pública não con-
cedeu a liminar e agora a ação tra-
mita para julgamento do mérito.

“Do que até o momento consta
nos autos, a discussão travada é
de cunho essencialmente patrimo-
nial, de modo que não verifico a pre-
sença do aventado perigo da demo-
ra, já que não há nos autos notícia
de que a prestação do serviço pú-
blico de esgotamento sanitário seja
afetado pela cobrança. Não se des-
conhece que o inadimplemento
pode dar causa à suspensão de
serviço essencial”, argumentou o

juiz Nathan Kirchner Herbst no seu
despacho inicial.

O juiz também considera que não
é possível verificar os casos indivi-
dualmente e, devido ao risco de
ônus, é preciso aguardar o proces-
so completo antes de ser tomada
alguma decisão. “Logo, eventual re-
conhecimento posterior da invalida-
de da cobrança terá como consequ-
ência, em princípio, o ônus de resti-
tuição do valor pago aos consumi-

R$ 215 POR CASA
Conforme a ação, a Sanepar cobra hoje R$ 215,79 por unidade
para a ligação no sistema de esgoto. Em cinco anos, foram feitas
mais de 20 mil ligações na cidade, o que daria uma arrecadação
de mais de R$ 4 milhões com a taxa.
Conforme o MP, o contrato entre a Prefeitura de Cascavel repassa
para a Sanepar toda a responsabilidade pela captação e pelo
tratamento do esgoto, inclusive as obras de implantação.
A Promotoria de Defesa do Consumidor entende que a cobrança
gera enriquecimento ilícito e que a Sanepar não comprovou
legislação que permita a cobrança - houve apenas autorização do
Instituto das Águas.
Além disso, a promotoria argumenta que os custos do serviço já
estão embutidos na cobrança das taxas mensais.

dores, não se evidenciando motivos
que justifiquem não se aguardar o
deslinde do feito e a apreciação do
mérito no momento oportuno”.

O magistrado considera ainda
que houve uma aprovação do órgão
regulamentador para que a cobran-
ça fosse feita e que “a legalidade
ou não é complexa”.

A ação é assinada pela promo-
tora pública Larissa Haick Vitoras-
si Batistin.

TAXA DETAXA DETAXA DETAXA DETAXA DE
ADESÃO AO ESGOTOADESÃO AO ESGOTOADESÃO AO ESGOTOADESÃO AO ESGOTOADESÃO AO ESGOTO
Em nota, a Sanepar explica que

“recebeu a citação para contestação

da ação, porém ainda não foi

intimada de nenhuma decisão para

suspensão da cobrança. A cobrança

da adesão tem sido feita desde a

implantação ou ampliação do sistema

de coleta de esgoto nas cidades. Ela

tem a finalidade de cobrir os custos

de deslocamento da equipe e do

material utilizado na ligação quando

da decisão do cliente interligar”.

PROMOTORIA DIZ que, em cinco anos, Sanepar arrecadou mais de R$ 4 milhões com taxa de ligação

GAZETA DO POVO
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Quem comemora mais um ano de vida nesta sexta-

feira é o nosso canoísta olímpico Roberto Maehler

DIVULGAÇÃO

Fernando

Schmidt e

Patricia Regina

foram prestigiar

o FC Cascavel no

Estádio Olímpico,

em jogo pelo

Paranaense

Cheia de estilo, Dayane Xavier Lucas assopra mais

uma velinha neste domingo

Sunset de Verão
O primeiro Sunset de Verão do OMG está chegando! Será

neste domingo. Então se liga na programação: DJs com o
melhor do House, Deep House e Tech House; Pessoas

lindíssimas (claro!); D O U B L E drink de Choque de Cultura
das 15h às 18h (pra matar a saudade da carta de drinks

antiga); e, ainda, drink tropical feito especialmente para
este Sunset! Para ficar perfeito: a entrada é gratuita. Fica

na Rua Paraná, 4.124, Centro de Cascavel.

gente@jhoje.com.br

Alegres Saudades
O médico Jesus Viegas participa da Manhã de Autógrafos
na Barraca da Literatura (42) na Feira do Teatro neste

domingo (27). Ele escreveu um dos livros mais deliciosos da
temporada, que estará autografando na ocasião: “Alegres

Saudades”. Vale a pena prestigiar!

Felicidades!

Maria Servilia Willems, Maristela
Galina Pezzini, Cesar Xavier, Valter
Piazza, Lozineier Maria Mariano,

Claudete Pereira, Fernando Maiante,
Simone Sarolli Preisner Braga Côrtes,

Celso Felipini, Beto Guilherme,
Wagner Schmoller, Juliano Mora e

Guilherme Bittencourt.

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

Se tédio    e preguiça

são tendências... hoje
eu tô na moda!
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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 “O tempo não para”, Petra
fica indignada ao ver Amadeu
na Criotec e o imobiliza em
uma cápsula. Menelau decide
ajudar os amigos, contrariando
Elmo. Lúcio providencia para
que Mariacarla seja presa pelo
roubo das joias do Museu
Africano. Mateus manda Tales
dizer como ter acesso à
amostra do vírus, afirmando
que é uma operação de
caráter oficial. Petra avisa a
Marocas que, exceto ela,
todos serão libertados. Dom
Sabino fica arrasado por não
conseguir salvar Marocas.

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação
Márcio e Maria Alice decidem inventar um fal-

so namoro para provocar Pérola e Alex. Tito e
Garoto descobrem que a caixa de Heitor está com
Solange e foi presente de Fabiana. Flora confron-
ta Gabriela. Deivid pede desculpas a Santiago e
afirma que também denunciará Bryan. Paulo e
Gabriela concordam em ficar atentos ao relaciona-
mento de Flora e Márcio. Solange acredita que
Gabriela será desligada do Sapiência. Todos se
espantam com o suposto namoro de Márcio e Maria
Alice, e Alex acaba brigando com o rapaz. Fabia-
na mostra a Solange a boa repercussão da atitude
de Gabriela sobre o caso de Santiago. Solange
anuncia que pretende eliminar o programa de
bolsas no Sapiência, e Gabriela se revolta. Solan-
ge descobre que Rafael é namorado de Gabriela.

Espelho da vida
Danilo e Cris/Julia trocam juras de amor.

Felipe observa Alain brincando com Priscila. Irmã
Zélia reconhece Cris/Julia e a denuncia para
Madre Joana. Lucas se preocupa com Hilde-
gard, que garante que o rapaz se apaixonará
por Mimi. Ana rompe seu relacionamento com
Margot. Eugênio se incomoda com a presença
de Teresa em sua casa. Isabel escreve mais
uma nota misteriosa difamando Cris. Eugênio afir-
ma a Maristela que ficará com Henrique. Daniel
conta a Letícia sobre seus sonhos. Edméia/ Gra-
ce decide revelar o paradeiro de Cris para Ana.

O sétimo guardião
Gabriel confronta Valentina. Sampaio con-

Marocas é
a única dos
congelados
que fica em
quarentena

segue captar água da fonte. Jurandir tem um
surto ao beber um chá de Milu, e Elisa pede
ajuda a Sóstenes e Luz. Para despistar Gabri-
el, Valentina finge se preocupar com o filho e
questiona suas escolhas. Gabriel encontra Ju-
dith no casarão e acredita que Valentina tenha
armado para afastá-los do local. Jurandir e
Milu se beijam, e Luz flagra os dois. Valentina
elogia o trabalho de Firmina, e Clotilde des-
confia do passado da cozinheira. Robério de-
sabafa com Marcos Paulo. Sóstenes e Luz fa-
lam sobre o possível amor entre Milu e Juran-
dir. Valentina explica a Olavo seu plano contra
Gabriel, e Laura ouve. Marilda pede ajuda a
Machado para encontrar Eurico. Fabim pro-
mete encontrar Eurico para se aproximar de
Marilda. Laura questiona Olavo sobre a fonte.
Diana sugere que Rivalda está interessada
em Walid. Stella e Aranha percebem que Gui-
lherme está satisfeito com o resultado de seu
trabalho. Eurico procura padre Ramiro.

Teresa
Teresa conta que vai se divorciar de Arthur e

voltar com Mariano. Chorando, Teresa afirma
que, caso Paloma estivesse viva, certamente Ar-
thur ainda a estaria enganando. Rubens diz a
Mariano que sabe que precisam trabalhar juntos
na fundação e que espera que não exista ne-
nhum inconveniente. Mariano diz a Teresa que
já sabe o motivo de sua separação de Arthur.
Arthur diz a Teresa que se não pode perdoá-lo,
e que não há motivo para que sigam casados.
Assim sendo, o melhor é que se divorciem.

As aventuras de Poliana
Em casa, Sérgio e Joana ficam felizes com o

sucesso do jogo “Motoney”. Antônio chega à casa
de Pendleton para devolver o “presente” (que, na
verdade, é Sara). Vinícius vai até a casa de Branca
para as aulas de informática e Mirela conta sobre o
beijo entre ela e Luca. Luísa conta para Poliana que
vai penhorar algumas joias para pagar uma conta
importante. Rato conta para seus capangas que
pretende assaltar a casa de Luísa. Jefferson, ainda
machucado, se prepara para o primeiro dia de aula
e Rato o encontra de uniforme na rua, ameaçando-
o novamente. Mirela, apaixonada por Luca, es-
banja bom-humor em casa. Na escola, João conta
para Kessya que, para Marcelo, Débora negou tê-
la maltratado. Kessya conta sobre o vídeo aos ami-
gos e Filipa escuta tudo.

Jesus
Goy denuncia Caius para Petronius. Kesiah

escapa das investidas de Longinus. Madalena
explica mais sobre o Messias para Antipas. Caifás
ameaça Judite com uma adaga. Petronius castiga
Caius. Lázaro pergunta se Susana aceita se ca-
sar com ele. Anás pede para Caifás se acalmar.
Judite se desespera, temendo ser apedrejada.
Susana aceita o pedido de Lázaro. Judite pede o
perdão de Caifás, mas ele fica furioso. Madalena e
Petronius pensam um no outro. Antipas tem aluci-
nações e vê o rosto de Herodíade em Temina.
Helena e Tadeu se perdem nas lembranças. Cai-
fás conversa com Anás e ofende Judite. Livona
tenta acalmar a patroa. Jesus interrompe o ritual
dos sacerdotes e Caifás fica furioso.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

É aconselhado que você aplique maior equilíbrio
ao seu estilo de vida. Sua visão é mais objetiva. A
sensação de cansaço está levando você na dire-
ção certa. Uma noite tranquila seria perfeito, en-
tão descanse em completa privacidade.

To
ur

o

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.

G
êm

os

Você terá a oportunidade de decidir se seus ami-
gos são realmente sinceros. Use seu bom senso
para ser seletivo. Você não está muito inclinado a
cuidar de si mesmo, mas apenas uma tendência
ao excesso pode ameaçar o seu bem-estar.

C
ân

ce
r Você vai obter grande satisfação por dedicar suas

energias a um amigo que precisa de você. Você
sente necessidade de diminuir o ritmo. Ouça seus
instintos básicos e descanse um pouco, sem se
culpar inutilmente.

Le
ão

Você terá mais liberdade para agir, pensando nos
seus planos para o futuro. Você receberá boas
notícias relacionadas com dinheiro. Você está man-
tendo a sua forma e vai se sentir confiante em me-
lhorar ainda mais. Basta lembrar de que a ação é
mais importante do que a intenção.

V
ir

ge
m Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento

para se insinuar e seu charme vai abrir todas as
portas! Se você fizer um esforço consistente para
moderar sua impaciência, você será um vencedor. O
seu otimismo crescente está lhe dando mais energia.

Li
br

a

Movimentos planetários reacenderão seu pró-
prio otimismo e o das pessoas ao seu redor.
Você está em boa forma, mantenha o esforço
que você fez com a sua dieta e as coisas vão
ficar ainda melhor.

E
sc

or
pi

ão Você terá uma forma natural de evitar dificuldades
e mostrar onde estão seus limites. Suas decisões
são finais e sem compromisso. Se você conseguir
acalmar as suas dúvidas, você será capaz de man-
ter a sua incrível energia mental.

S
ag

it
ár

io Você vai ter dificuldade para trabalhar. Não des-
perdice seus esforços, pense nas coisas antes de
começar. Você precisa de um descanso. Não faça
muitas coisas, tente relaxar.

C
ap

ric
ór

ni
o Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso

antes de se sentir completamente saturado. Uma
sensação de bem-estar interior permite-lhe colo-
car muitas boas ideias em perspectiva e a atmos-
fera calma lhe dará força.

A
qu

ár
io A revisão que você está realizando o incentiva a

adotar valores novos e mais profundos. Uma onda
de cansaço está apontando na direção certa. Uma
noite tranquila seria o ideal, descanse.

 P
ei

xe
s Você vai aleatoriamente começar a pensar sobre

algo do seu passado, hoje. Isso vai lhe ajudar a
desenvolve suas ideias. Não basta parar nos pos-
síveis erros que cometeu. Você realmente precisa
relaxar no fim do dia.
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 Oficialmente empossada delega-
da-chefe da 15ª Subdivisão Policial
de Cascavel, Mariana Vieira deve se
reunir nos próximos dias com o dire-
tor da DPI (Divisão Policial de Interi-
or), Lanevilton Theodoro Moreira, para
designar o superintendente e o titu-
lar da Delegacia de Homicídios.

O investigador Everton Klauss já
atende na sala da Superintendên-
cia e deve ser efetivado na função.

Já a Delegacia de Homicídios
deve ser conduzida pela atual titular
da Delegacia da Mulher, Raíssa Var-

 Ao transmitir o cargo, o delegado Nagib Nassif Palma, que assume agora a 13ª
SDP de Ponta Grossa, agradeceu à equipe que esteve com ele em oito meses de
trabalho em Cascavel e parabenizou Mariana Vieira: “Fiquei imensamente feliz

de ser alguém da minha equipe a assumir, uma pessoa capacitada, séria e
amiga. Tenho certeza absoluta de que você terá sucesso e conte comigo no que
você quiser”.  Visivelmente emocionado, Nagib agradeceu pela sinergia dos três
poderes em Cascavel que possibilitaram os resultados obtidos e encerrou lendo

um poema intitulado Chegadas e Partidas.

gas Scariot, que já vem desempe-
nhando a função desde que Mariana
se afastou do cargo. A dúvida daí fi-
caria sobre a Delegacia da Mulher.

Um delegado cotado para vir a
Cascavel é o titular da Delegacia

Cenário da Polícia Civil começa
a ser desenhado em Cascavel

Regional de Capitão Leônidas Mar-
ques, Thiago Teixeira.

O restante da equipe será for-
mado após essas definições.

 ATUAÇÃO
A nova delegada-chefe da 15ª Subdivisão Policial, Mariana Vieira, tomou posse na

manhã de ontem (24) em uma solenidade na Acic (Associação Comercial e

Industrial de Cascavel), que contou com a presença do delegado-chefe da Polícia

Civil no Paraná, Silvio Jacob Rockembach, do diretor da DPI, Lanevilton Theodoro, e

de várias autoridades policiais, políticas, empresariais e judiciárias da cidade.  A 15ª

SDP é composta por 22 municípios da região oeste e atende a uma população de
mais de 500 mil pessoas. Além das delegacias de Cascavel, ela será responsável por

outras dez delegacias nos municípios que fazem parte da subdivisão.

 Raio-X da Polícia Civil
Com as chefias definidas, a Polícia Civil

inicia um raio-X da instituição para

definir as ações de um plano que deve

ser apresentado até os primeiros 100

dias de governo.

Segundo o delegado-geral da Polícia

Civil no Paraná, Silvio Jacob

Rockembach, a partir do diagnóstico

feito pelas equipes, a polícia definirá o

plano de estratégico para os próximos

quatro anos. “Esse planejamento

estratégico será alinhado às diretrizes

da Secretaria de Segurança e

alinhado à nova política de segurança

pública proposta pelo governador

Ratinho Junior. A partir disso o que a

gente vai buscar é uma atuação

sistêmica, trabalhar em aspectos

estruturantes como a valorização do

policial civil e buscar acima de tudo a

excelência no atendimento ao público.”

Chegadas e partidas

ASSINATURA do termo oficial de transmissão de cargo

PASSE o

leitor de QR

code e assista a

cerimônia de

transmissão de

cargo completa

 Reportagem: Bethania Davies
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Susto na 277
Um acidente no perímetro urba-

no da BR-277 em Cascavel, perto do
Trevo da Carelli, ontem à tarde, qua-
se resulta em uma tragédia. Sabe
aquela expressão “de fininho”? Pois
após ser atingida por um carro, uma
carreta atravessou a pista, a margi-
nal e bateu em uma empresa. Tudo
isso sem atingir nem um dos outros
veículos que passavam na hora.

O motorista de um Ford Scort se-
guia no sentido a Foz do Iguaçu quan-
do invadiu a pista contrária e bateu na
carreta que vinha no sentido contrário.
O caminhoneiro perdeu o controle da
direção, atravessou a pista, passou
pelo barranco e só parou ao atingir a
parede de uma transportadora.

Tudo isso foi registrado por uma
câmera da Polícia Rodoviária Federal
que fica sobre o viaduto. E é possível

ver as manobras dos demais veícu-
los escapando da batida.

A informação no local do aciden-
te era de que Aristides da Cruz, de
63 anos, teve mal súbito, o que o
fez virar a direção. Ele foi resgata-
do do meio das ferragens e levado
em estado grave ao HU (Hospital
Universitário). Uma mulher que es-
tava no carro teve ferimentos leves.

PASSE o leitor

de QR Code para

assistir ao

momento do

acidente

VEÍCULO ficou com completamente destruído

F
Á

B
IO

 D
O

N
E

G
Á



ESPORTE14
HOJE NEWS, 25 DE JANEIRO DE 2019

PAULISTA
Grupo A

Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 6 2 2 0 0 5 0 5
2º São Caetano 2 2 0 2 0 1 1 0
3º Ponte Preta 2 2 0 2 0 0 0 0
4º Red Bull 1 1 0 1 0 1 1 0

GRUPO B
1º Palmeiras 4 2 1 1 0 2 1 1
2º Guarani 3 2 1 0 1 2 2 0
3º Novorizontino 3 2 1 0 1 1 3 -2
4º São Bento 1 2 0 1 1 1 5 -4

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

GRUPO D
1º São Paulo 6 2 2 0 0 7 1 6
2º Oeste 2 2 0 2 0 0 0 0
3º BotafogoP 1 2 0 1 1 1 2 -1
4º Ituano 1 2 0 1 1 0 1 -1

SÁBADO
16h30 Guarani x Oeste
19h Corinthians x Ponte Preta

DOMINGO
11h Red Bull x Bragantino
17h Santos x São Paulo
19h São Caetano x Palmeiras
19h Mirassol x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA
17h30 Ituano x São Bento
20h Botafogo x Ferroviária

3ª RODADA

GAÚCHO
Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 4 2 1 1 0 5 1 4
2º Caxias 4 2 1 1 0 4 1 3
3º Aimoré 4 2 1 1 0 2 1 1
4º Internacional 4 2 1 1 0 2 1 1
5º São José-RS 3 2 1 0 1 1 1 0
6º Juventude 3 2 1 0 1 1 1 0
7º N. Hamburgo 3 2 1 0 1 1 4 -3
8º Avenida 2 2 0 2 0 2 2 0
9º Pelotas 1 2 0 1 1 1 2 -1
10 ºSão Luiz 1 2 0 1 1 1 2 -1
11º Veranópolis 1 2 0 1 1 1 2 -1
12º B. de Pelotas1 2 0 1 1 1 4 -3

SÁBADO
18h B. de Pelotas x N. Hamburgo

DOMINGO
17h São José x Internacional
18h Caxias x Avenida
18h Pelotas x São Luiz
19h Veranópolis x Aimoré

SEGUNDA-FEIRA
20h Grêmio x Juventude

3ª RODADA

CARIOCA
GRUPO B

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

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

SÁBADO
10h V. Redonda x Madureira
16h30 Bangu x Boavista
17h Botafogo x Flamengo

DOMINGO
17h Fluminense x Portuguesa
19h30 Vasco x Americano
19h30 Cabofriense x Resende

3ª RODADA

 Sucesso desde a primeira edi-
ção, o Campeonato Municipal de Fut-
sal inicia mais cedo neste ano. As
inscrições já estão abertas e as equi-
pes devem ficar atentas ao prazo fi-
nal: dia 15 de fevereiro até às 17h.

O Campeonato Municipal de Fut-
sal 2019 será nos naipes feminino
e masculino. No masculino as dis-
putas serão nas categorias sub-7,
sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-
17 e master (acima de 40 anos). Já
no feminino as disputas serão nas
categorias sub-15 e sub-17.

A inscrição deve ser feita no site
da prefeitura (cascavel.atende.net),
na aba “Cultura e Esportes” da
seção “Secretarias”, no topo da
página. A inscrição tem custo de
um quilo de alimento não perecível
por atleta. Os alimentos serão des-
tinados ao Provopar Cascavel.

Municipal de Futsal
O congresso técnico será realiza-

do no dia 22 de fevereiro, às 19h, no
Teatro Municipal Sefrin Filho, data em
que será decidido o início, os grupos
e a programação do campeonato.
Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone 3902-1348.

A temporada 2019 de arrancada será aberta
neste domingo na pista de 200m de concreto
do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, mas
com uma prova ainda válida pelo Campeonato
Metropolitano de 2018. É que a etapa final do
ano passado não pôde ser realizada em função
da falta de datas em novembro e dezembro, para
remarcar a prova adiada por conta da chuva.
Neste domingo, o evento será para carros e
motos e irá apontar todos os campeões de
2018. A programação terá início às 9h e se
estenderá até ás 17h. A expectativa é da
participação de 40 carros e 80 motos na pista.

TERRÃO
O Terrão do Jardim Colonial

promete levantar poeira neste
domingo com seis jogos: Amigos do

Jabá x Amigos do Hulk (8h30), JG
Contruções x Interlagos/Max

Bebidas (9h30), Mercado União x
Uefa (10h), Tchau Brigado x Frutana
Alumine (11h30), Meninos da Vila x

Treme Terra (12h30) e Águia x
Recanto Colmeia/Pizza 10 Bacana.

JULIANO JULIO/SITE WESTCARS

Fardoski
Os três campos da Chácara Fardoski
serão intensamente utilizados
novamente neste sábado, dia da 3ª
rodada da nona edição do
campeonato de futebol suíço do
local. Serão 12 jogos: Cascavel AP x EC
União (15h), Gênesis x Sindvel (16h),
Barão AP x Bozo (17h) e Status x EC 7
de Setembro (18h no campo 1; AGV/
Tanato x Roberto Diesel (15h),
Vidraçaria EB x Lolla (16h), Maximus
Pizzaria x Bernardos (17h) e Amigos
do Guarujá x Airtec (18h) no campo 2;
e DSR Construtora x Fercaus (15h), Pé
de Cana x Brunetto/Fardoski (16h),
VIP Sports x Real Cascavel (17h) e IEQ
x Farmácia Saúde (18h) no campo 3.
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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, 25 DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Jair Siqueira dos Santos e Sidneia Elisangela Aparecida Scariot
2- Moisés Grespan e Viviane Carla Costa
3- Tiarles Gustavo dos Santos Vaz e Mariane Merino
4- Elissandro Vantuir de Carvalho e GIsele da Rosa
5- Paulo Henrique Dalpra Ferreira e Jheineffer Isabel Bortolotto
6- José Eduardo Peretti e Gabriele Moraes de Oliveira

      PAULISTA
16h30 Guarani x Oeste
19h Corinthians x Ponte Preta

       CARIOCA
10h V. Redonda x Madureira
16h30 Bangu x Boavista
17h Botafogo x Flamengo

  GAÚCHO
18h B. de Pelotas x N. Hamburgo

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

   ITALIANO
17h30 Milan x Napoli

JOGAM SÁBADO

PAULISTÃO
No Paulistão, o clássico

SanSão será às 17h de
domingo na Vila Belmiro. O
São Paulo segue sem poder
contar com o veterano meio-
campista Hernanes, que
segue em preparação especi-
al para a maratona da tempo-
rada. Depois do Peixe, o
Tricolor receberá o Guarani na
quinta-feira (31) e o São Bento
no próximo domingo (3), e em
seguida partirá para a Argenti-
na, onde iniciará o duelo com
o Talleres pela fase preliminar
da Libertadores no dia 6
(quarta-feira). No Santos, será
o primeiro clássico no futebol
brasileiro. Para isso, ele terá o
meia-atacante venezuelano
Soteldo mais à vontade, depois
de participar do jogo contra o
São Bento em Sorocaba.

O segundo fim de semana de
futebol estadual na temporada
2019 será de clássicos entre gigan-
tes do País, com destaque para
Santos x São Paulo, Botafogo x Fla-
mengo e Cruzeiro x Atlético, todos
marcados para domingo.

O primeiro Estado a parar suas
principais torcidas será o Rio de
Janeiro, onde Glorioso e Rubro-Ne-

gro medirão forças na capital às
17h deste sábado, no Engenhão,
pela 3ª rodada da Taça Guanaba-
ra. Ambas as equipes amargam re-
sultados pífios no campeonato. O
Fla venceu o Bangu (2 a 1) e em-
patou com o Resende (1 a 1), en-
quanto o Fogão foi derrotado pela
Cabofriense (3 a 1) e empatou
com o Bangu (0 a 0).

Fim de semana
de clássicos

No domingo, em Minas Gerais, Raposa e Galo medirão forças
na capital Belo Horizonte às 11h, no Mineirão, pela 2ª rodada do

Campeonato Mineiro. O embate deverá contar com os
arquirrivais com força máxima, pois na 1ª rodada tanto o time

celeste quanto o alvinegro utilizaram escalão mista, mas apenas
o Cruzeiro comemorou: vitória sobre o Patrocinense (1 a 0),

enquanto o Atlético foi derrotado pela Tombense (1 a 0).

    COPA SÃO PAULO
15h30 São Paulo x Vasco

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

         COPA DA INGLATERRA
17h45 Bristol x CityBolton
17h55 Arsenal x Man. United

    ALEMÃO
17h30 Hertha x Schalke 04

 FRANCÊS
17h45 Olympique x Lille

JOGAM HOJE

RAPOSA X GALO
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        PARANAENSE
17h Operário x Cascavel CR
17h Londrina x FC Cascavel
17h Foz do Iguaçu x Cianorte
17h Maringá x Paraná Clube
17h Rio Branco x Athletico
17h Coritiba x Toledo

     PAULISTA
11h Red Bull x Bragantino
17h Santos x São Paulo
19h São Caetano x Palmeiras
19h Mirassol x Novorizontino

     GAÚCHO
17h São José x Internacional
18h Caxias x Avenida
18h Pelotas x São Luiz
19h Veranópolis x Aimoré

    CARIOCA
17h Fluminense x Portuguesa
19h30 Vasco x Americano
19h30 Cabofriense x Resende

    COPA DO NORDESTE
18h Fortaleza x CSA

     MINEIRO
11h  Cruzeiro x Atlético

    PERNAMBUCANO
17h Sport x Náutico

      ITALIANO
17h30 Lazio x Juventus

JOGAM  DOMINGO

PARANAENSE

GRUPO A
1º Londrina 4 2 1 1 0 3 0 3
2º Toledo 4 2 1 1 0 4 2 2
3º Operário 4 2 1 1 0 1 0 1
4º Maringá 2 2 0 2 0 2 2 0
5º Athletico 1 2 0 1 1 0 1 -1

6º Foz do Iguaçu 0 2 0 0 2 0 8 -8

Grupo B
1º Coritiba 4 2 1 1 0 5 1 4
2º Paraná 3 2 1 0 1 4 1 3
3º Cascavel CR 3 2 1 0 1 1 3 -2
4º Cascavel FC 2 2 0 2 0 0 0 0
5º Cianorte 2 2 0 2 0 0 0 0
6º Rio Branco 1 2 0 1 1 3 5 -2

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

3ª RODADA

PLACAR DE ONTEM

PARANAENSE
20h Paraná 4x0 Foz do Iguaçu

20h Cascavel CR 0x3 Londrina

PAULISTA
19h15 São Bento 0x4 Santos

21h Novorizontino 0x3 São Paulo

21h São Caetano 0x0 Ituano

GAÚCHO
21h15 Internacional 1x1 Pelotas

CARIOCA
21h30 Americano 0x4 Fluminense

Cascavel CR perde em casa

O Cascavel Clube Recreativo não
conseguiu fazer valer o fator casa dian-
te do Londrina e acabou derrotado por
3 a 0 pelo rival em pleno Estádio Olímpi-
co, na noite de ontem, pela 2ª rodada
da Taça Barcímio Sucipira Júnior, a pri-
meira do Paranaense de Futebol 2019.

Em sua primeira exibição como
mandante no campeonato, depois da
vitória sobre o Athletico na Arena da
Baixada na estreia, a Serpente Trico-
lor conseguiu fazer frente ao Tuba-
rão apenas no primeiro tempo, etapa
em que criou boas oportunidades e
levou perigo ao goleiro Alan, até mes-
mo quando o volante Hildo fez gol
contra para abrir o placar aos 29min.

O time cascavelense só sentiu o
baque no último minuto da primei-
ra etapa, quando o árbitro marcou
pênalti para o time visitante e o za-
gueiro Cristiano foi advertido com
cartão amarelo. Na cobrança, o go-
leiro Marcos Paulo defendeu a co-

brança de Germano.
Já na segunda etapa um novo gol

contra abalou de vez as estruturas do
Cascavel CR. Cristiano tentou cortar
cruzamento na área e mandou con-
tra as próprias redes aos 21min. Pou-
co tempo depois, aos 35min, a zaga
cascavelense se atrapalhou na saída
de bola, o meia Diego Canuto tocou
para o londrinense Matheus Bianqui,
que da entrada da área toca na saída
de Marcos Paulo para marcar o ter-
ceiro do Londrina, para desespero dos
torcedores cascavelenses que com-
pareceram ao estádio. O público total
foi de 1.066 pessoas, para uma ren-
da de R$ 24,510 mil.

Definidos grupos
da Copa América
A rota está traçada. Em sorteio realizado na
noite de quinta-feira, no Rio de Janeiro, foram
definidos os grupos da Copa América 2019, que
será no Brasil. Anfitriã, a seleção brasileira está
no Grupo A, acompanhada de Peru, Venezuela e
Bolívia. No Grupo B, estão Argentina, Colômbia,
Paraguai e Qatar. No Grupo C, o cabeça de chave
Uruguai jogará contra Chile, Japão e Equador. O
pontapé inicial da competição será dado no dia
14 de junho, no Morumbi, com o confronto
entre Brasil e Bolívia. A seleção brasileira ainda
jogará contra Venezuela, no dia 18 de junho, na
Fonte Nova, em Salvador. A terceira rodada da
fase de grupos será novamente em São Paulo,
mas em Itaquera, no dia 22, contra o Peru. A
decisão da Copa América será no dia 7 de julho,
no Maracanã. O caminho do Brasil foi traçado
para passar por todas as cinco sedes, caso se
classifique em primeiro: além de São Paulo e
Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e, por
fim, Rio de Janeiro, mas esta só na final.

NOTA

FÁBIO DONEGÁ


