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TRANSPORTE PÚBLICO

Tachões da discórdia
Após vários adiamentos, o prefeito

Leonaldo Paranhos diz que “de
fevereiro não passa” o novo sistema de

transporte público, com o uso dos
corredores exclusivos nas principais
avenidas de Cascavel. Críticos não

faltam, especialmente sobre os
tachões, considerados “dinheiro jogado
fora”, além dos congestionamentos já

previstos. Em uma reunião hoje, o
Sindicato dos Motoristas promete

revelar detalhes do sistema para tentar
impedir o reajuste de 14% da tarifa.

FÁBIO DONEGÁ

CÂMARA “SE
ARMA” CONTRA
A CORRUPÇÃO

 Pág. 4

Tachões da discórdia

Prefeito diz que “de
fevereiro não passa”

Sindicato vai revelar
“detalhes” do sistema
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 Secretário interino do
Desenvolvimento Sustentável e

Turismo, Everton Luiz da
Costa Souza, anunciou ontem
que o governo tem dois anos

para fiscalizar todas as
barragens do Paraná.

 “Existe uma carência nesse
processo de avaliação, de

monitoramento... Num universo
próximo de 500 barragens, em

torno de 60 já foram visitadas. É
possível que tenhamos até mais e

por isso a importância de que
reconheçamos o quanto antes, até
para fazer a exigência da outorga

para o uso de água e [exigir] toda a
garantia da estabilidade, que é do
proprietário, do empreendedor”.

Opinião
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CARTA ABERTA AO PREFEITO DE CASCAVEL

Divalte Garcia Figueira, cidadã cascavelense

Prezado senhor.
Na condição de munícipe cascavelense, tomo a

liberdade de sugerir-lhe algumas iniciativas que, se
implementadas, fariam muito bem à nossa cidade.

1. Fazer cumprir o artigo 230 do Código Brasileiro
de Trânsito, que proíbe excesso de ruídos por veícu-
los. Em Cascavel (e não só aqui), muitos proprietários
de motocicletas mandam fazer uma alteração em suas
motos para que elas fiquem barulhentas, muito acima
dos decibéis permitidos pela lei. Já passou da hora de
acabar com esse abuso, e esse benefício - é bom fri-
sar - não traria nenhum custo para a Prefeitura.

2. Mandar colocar placas com os nomes das ruas
em toda a cidade. Esse problema é muito grave, prin-
cipalmente fora do centro, e dificulta localização de
um endereço. Pode-se fazer uma parceria com em-
presas da cidade e resolver esse problema com um
baixo custo.

3. Cuidar melhor do lago municipal, o cartão pos-
tal da cidade. Qualquer pessoa que ande por ali nota
que as margens estão sendo erodidas pelas águas,
isso sem falar que o assoreamento já é visível em
algumas partes.

4. Acabar com a cobrança pelo estacionamento
nas ruas da cidade. A mísera arrecadação que essa
cobrança proporciona não compensa o aborrecimento
que causa aos cidadãos. Compensa mais acrescen-
tar alguns centavos aos impostos já existentes.

5. Baixar um decreto exigindo que os proprietários
façam calçadas em seus imóveis; e que os donos de
terrenos baldios, além da calçada, construam muros.

ARNALDO ALVES / ANPR
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Eleições 2020
Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair.
Se por um lado os vereadores estão atentos às mudanças e

definindo estratégias para permanecer no cargo, por outro há
interessados em conquistar a vaga - seja na Câmara ou no
Paço. Com a vitória de Ratinho Júnior (PSD), o ex-vereador

Juarez Berté agora se dedica ao fortalecimento do DEM local. O
partido promete vir com tudo ganhando reforços nas filiações e
não é novidade que o ex-secretário de Meio Ambiente é cotado
para tentar impedir a reeleição de Leonaldo Paranhos (PSC).

Manda e desmanda
Quem está dando as cartas em
relação às nomeações dos
cargos regionais do Estado é
Paranhos. A aproximação com
o governador eleito fez com
que ele tivesse influência nas
decisões. Embora tenha esse
propósito político, é notório o
respeito ao conhecimento
técnico: Marlise Cruz no IAP;
Mari Besing na 7ª Ciretran;
Nildo Santello no NRE,
Fernando Dilenburg na Sedu e
João Gabriel Avanci, na 10ª
Regional. A grande barreira
para outras possibilidades seria
a remuneração, considerada
baixa em alguns cargos, média
de R$ 6 mil. Muitas nomeações
do segundo escalão só serão
efetivadas mês que vem.

Descontente
Diante dos seguidos
escândalos envolvendo o
MDB, quem não esconde sua
insatisfação é o vereador

Roberto Parra. Além das
medidas aplicadas pelo ex-
presidente Michel Temer, o
vereador rejeita as ações
estaduais, ainda sob o
comando de Roberto Requião,
que critica a eleição de Jair
Bolsonaro (PSL). “É preciso
aceitar o resultado, assumir
os erros”. O MDB tem mais de
4,5 mil filiados em Cascavel.

Amarrado
Parra reclama da falta de
envolvimento do MDB com as
causas municipalistas. “Lamento
essa situação. Esperamos
resolver essa situação para
contribuir com o partido e a
sociedade”. Se pudesse, o
vereador deixaria o partido -
ação cogitada para as próximas
eleições. “Não estou confortável”.
Em relação ao MDB de Cascavel,
Parra desafia: “Quem é o
presidente? Ninguém sabe! Não
se vê o MDB em ações da
política de Cascavel. Não é só
aparecer em época eleitoral”.

Novos ares

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Paranhos viaja esta semana para Curitiba e Brasília. Ontem,
na Escola de Governo, alertou que o governo municipal entra
no terceiro ano, mas o ritmo do Estado e da União, com
governos novos, não será o mesmo.

 Serão seis meses de um período que ele considera “complicado”.

 Embora tenha interesse de voltar, quem sumiu do cenário
político é Edgar Bueno (PDT).

Candidato a vice-prefeito na última eleição pelo MDB, o advogado
Adani Primo Triches está agora no PRB. Embora considere cedo
falar sobre as eleições de 2020, ele não descarta o pleito,
inclusive a disputa pelo Paço, caso tenha apoio da legenda.

Gestão plena fora
das discussões

 Embora tenha avançado
a discussão sobre a implan-
tação da gestão plena da saú-
de pública em Cascavel, o
Conselho Municipal de Saú-
de assegura que o tema está
fora da pauta e que só será
incluído se houver provocação
do secretário Rubens Griep
ou do prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC). Diante da su-
perlotação das UPAs (Unida-
des de Pronto-Atendimento),
a gestão plena era apontada
como uma saída para garan-
tir consultas e tratamento
adequado à população.

Reeleito pelo segundo ano
consecutivo para presidir o
Conselho Municipal de Saú-
de, João Maria Oliveira Lima
assegura que até hoje não
teve qualquer manifestação
dos gestores sobre a propos-
ta, fazendo com que os con-
selheiros se isentassem do
debate. “O Conselho só dis-
cutirá a gestão plena se o
gestor municipal enviar um ofí-
cio solicitando esse debate.
Até o momento isso não foi
feito, nem pelo prefeito nem
pelo secretário”.

Ano passado, vereadores
de Cascavel que integram a
Comissão Permanente de
Saúde - sem ligação com o
Conselho Municipal de Saú-
de - defenderam a implanta-
ção do modelo de gestão ple-
na, após visitas a cidades que
adotaram o sistema.

Como só o Conselho Mu-
nicipal tem poder deliberati-
vo, João diz que os vereado-
res estariam “fazendo fogo”

antecipadamente.
Oliveira defende que, nes-

te momento, “a gestão ple-
na não é bem-vinda”.

Para João, antes de qual-
quer decisão é preciso avali-
ar de maneira cautelosa essa
alternativa, inclusive com
debates públicos por meio de
audiências. “Temos que dis-
cutir exaustivamente até to-
dos estarem cientes do que
é gestão plena. As cidades
que adotaram esse modelo
em um primeiro momento ti-
veram uma boa quantidade
de recursos. Mas em segui-
da passaram a enfrentar cri-
se, porque o dinheiro termi-
na, evapora... então como
vai administrar a saúde de
uma cidade como Cascavel
sem dinheiro?”

Hoje o Município é respon-
sável pela atenção básica -
casos de média e alta com-
plexidades são de responsa-
bilidade do Estado, que rece-
be recursos da União. Se ado-
tasse a gestão plena, Casca-
vel receberia a verba e deci-
diria como a gastaria.

Uma das dificuldades se-
ria negociar com as clínicas
os procedimentos rejeitados
pelo baixo valor a ser pago:
“Pode ser um tiro no pé. Se
pactuar 100%, Cascavel terá
de se responsabilizar por to-
dos os procedimentos e po-
derá ter aumento da deman-
da de cidades vizinhas. Quem
sofre de alguma dor não quer
saber quem vai pagar ou
quem vai fazer o serviço, quer
ter o problema resolvido”.

ELEITOS
Além da reeleição de João Maria Oliveira Lima, quem
compõe o Conselho Municipal de Saúde é Mauro
Gioppo (vice), Rubens Griep (primeiro secretário) e
Cleucir Debiazi (segunda secretária).



LOCAL04
HOJE NEWS, 30 DE JANEIRO DE 2019

 O novo presidente da Câmara de
Vereadores de Cascavel, Alécio Es-
pínola (PSC), levanta como bandei-
ra prioritária o combate à corrupção.
Esta semana ele apresentou a nova
Procuradoria Jurídica e expôs o mo-
delo que passa a vigorar a partir de
agora, baseado no compliance, que
é um conjunto de normas legais vi-
sando eliminar desvios de conduta
ou outros atos de corrupção. “Va-

Câmara “se arma”
contra corrupção

mos manter todas as atividades a
fim de que a corrupção não seja ins-
talada no Legislativo. Queremos
avançar em uma política nova. Vive-
mos um novo tempo na política,
onde estamos para servir a popula-
ção. A Procuradoria Jurídica é impor-
tante para o equilíbrio na Câmara e
das leis feitas aqui, para garantir-
mos a segurança política da popula-
ção”, argumenta Alécio.

Fim do recesso
No fim do recesso admi-

nistrativo - que se encerra
nesta sexta-feira (1º) -, os
vereadores já receberam as
orientações da Procuradoria
Jurídica. Tanto na avaliação
de Rafael Salvatti quanto na
de Alécio Espínola, as
últimas eleições mostraram
o caminho a ser seguido: os
eleitores deram o recado
nas urnas e deixaram claro
que a vontade de renovação
é grande, por isso, os políti-
cos já atuantes deverão
demonstrar o “novo” para
que possam prosseguir.

 FIM DA VELHA POLÍTICA
A atuação será intensa sobre os 21 vereadores e terá como articulação a Procuradoria Jurídica, agora sob o comando do

advogado Rafael Salvatti, que considera ser necessário enterrar de vez a velha política.
O trabalho dá início à aplicação do Regimento Interno, agora mais moderno. “O Regimento Interno organiza a Casa de
acordo com essa política maior, a política efetiva à sociedade. Houve uma mudança. Há um jeito novo de se fazer e que
impede políticas velhas e práticas antigas”, avalia Salvatti. O novo procurador apresentou como norte da atuação dois

princípios: segurança jurídica e previsibilidade. “Todos que recorrerem à Procuradoria Jurídica terão respaldo na técnica
e na lei. Nada de inseguro - isso era utilizado de maneira política e agora não mais. Somos um instituto interno que serve

para fornecer aos 21 vereadores a possibilidade de desenvolvimento do trabalho. Essa é a nova política: cada um com
seu objetivo, mas todos focados em um horizonte maior que é o desenvolvimento da cidade”, explica.

 O Crea-PR (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Pa-
raná) estará no Parque Tecnológi-
co Coopavel nesta quinta-feira
(31), a partir das 9h, para fiscali-
zar a preparação dos estandes e
orientando as ações.

O Show Rural espera receber
250 mil pessoas de 4 a 8 de fe-
vereiro. Um alto número de visi-
tantes em uma das maiores fei-
ras de inovação e tecnologia do
agronegócio exige uma rigorosa
fiscalização na montagem de
toda a estrutura, desde estandes
até a parte elétrica.

“O Show Rural Coopavel é um
grande evento, importante não só
para a nossa região, mas para o
desenvolvimento do País. Sempre

tivemos uma boa parceria com a
feira e a questão na segurança de
todos, dos visitantes, dos exposi-
tores e até dos animais que esta-
rão em exposição é de fundamen-
tal importância para nós”, expli-
ca Geraldo Canci, gerente do Crea-
PR em Cascavel.

“Olharemos, sobretudo, a mon-
tagem de estrutura metálica, insta-

lações elétricas temporárias, ins-
talações de equipamentos de ar-
condicionado, montagem de es-
tandes, projeto de prevenção con-
tra incêndio, entre outras”, expli-
cou o gerente. “Para termos ideia
da dimensão dos cuidados que de-
vemos ter, somente a cobertura
das ruas que cortam o parque che-
ga a 15 quilômetros”, exemplifica.

Crea fiscaliza montagem do Show Rural

PROFISSIONAL HABILITADO
Por se tratar de um evento de grande porte, com número elevado de pessoas

transitando no local e 520 expositores, é imprescindível zelar pela segurança e

bem-estar da sociedade. E, para isso, se faz necessária a participação de

responsável técnico habilitado para a execução de inúmeras atividades

relacionadas à engenharia na feira.  “A falta de um profissional habilitado no

acompanhamento das atividades executadas pode ocasionar riscos à população.

A falha instalação dos fios elétricos pode provocar um curto-circuito, gerando

danos materiais, incêndio e, em alguns casos, vítimas fatais”, alerta Canci.
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 Na Escola de Governo realizada
nessa terça-feira (29) no auditório da
Prefeitura de Cascavel, a Secretaria
de Saúde apresentou um balanço
dos últimos dois anos e as metas
para a segunda metade do mandato
do prefeito Leonaldo Paranhos.

Conforme os dados, das 37
obras listadas, 14 foram entregues
e as outras 23 que estão em exe-
cução, em licitação ou na fase final
de projetos, a garantia dada é de
que todas serão até o fim de 2020.

“Tudo está planejado para as
obras serem inauguradas ano que
vem. Está tudo bem adiantado e, com
prazo máximo de 12 meses para con-
clusão de cada obra, no último se-
mestre de 2020 todas as unidades
devem estar à disposição”, disse o
secretário Rubens Griep.

As obras em execução ou em
fase de finalização/licitação são:
Cisop, UBSs Neva e Cancelli; USFs
Colméia, Los Angeles, Rio do Sal-
to, Juvinópolis, Morumbi, Cidade
Verde, Tio Zaca, Cataratas, Claude-
te, Tarumã, FAG e Floresta; e ainda
a UPAs Brasília e Tancredo Neves.

Outras seis USFs serão reforma-

Saúde quer entregar
23 obras até 2020

das e entram em processo licitató-
rio neste ano: Espigão Azul, Perio-
llo, São Francisco, São João, São
Salvador e Sede Alvorada.

“Somente quatro unidades de
Cascavel ainda não têm recursos
para reforma ou construção, as de-
mais já passaram, estão passando
ou passarão por algum tipo de inter-
venção”, acrescentou o secretário.

PASSE o leitor

de QR Code do

seu celular e

confira o

relatório

completo

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Secom

SAÚDE apresenta balanço e metas para metade final do mandato

 Atendimentos crescem 61%

A atenção primária de Cascavel registrou crescimento de 61%
nos atendimentos em dois anos. Em 2016 foram feitos 483,1 mil
atendimentos, e, em 2018, 777,6 mil. “Tivemos esse aumento

devido a praticamente todas as nossas unidades com duas
equipes ou mais estarem abrindo das 7h às 19h, assim, mais

pessoas tiveram acesso aos serviços e em consequência o
nosso número só vem crescendo”.  O secretário Rubens Griep

destacou que a atenção básica já cobre 80,6% da cidade, além da
média nacional, de 75%. O número de visitas domiciliares feitas

pelos agentes comunitários de saúde subiu de 106,7 mil em
2017 para 169,1 mil ano passado.

Mortalidade infantil
Um dos destaques da apresentação

diz respeito à redução da

mortalidade infantil. Segundo o

secretário Rubens Griep, o

coeficiente ficou em 6,4 para cada

mil bebês nascidos vivos, e a

mortalidade materna fechou o ano

zerada. “Tivemos uma melhora no

pré-natal, incluímos o pai no pré-natal

e os conjuntos de ações fizeram com

que chegássemos a esse índice”,

comemora Rubens Griep.
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 Sem mais motivos aparentes
para adiar o início do já temível novo
sistema de transporte coletivo de
Cascavel pelos corredores exclusi-
vos nas principais avenidas da ci-
dade, o prefeito Leonaldo Paranhos
disse ontem que: “de fevereiro não
passa”. “A Avenida Tancredo Neves
está praticamente pronta. Após a
finalização dela, não haverá mais
nada que impeça o início das ope-
rações do novo sistema de trans-
porte coletivo”, disse Paranhos.

“De fevereiro não passa!”
Segundo ele, que chegou a pro-

meter que adiaria o início quantas
vezes precisasse, garante que o
THQ (Transporte Humanizado de
Qualidade) deve estar rodando até
o fim de fevereiro.

“De fevereiro não passa! (...) As cam-
panhas publicitárias de informações à
população serão veiculadas já nas pri-
meiras semanas do mês e a Cettrans
[Companhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito] prepara uma apresen-
tação de todas as alterações”.

 O vereador Paulo Porto (PCdoB)
se reúne hoje à tarde com
representantes do Sindicato dos
Motoristas do Transporte Público de
Cascavel para discutir o pedido de
reajuste das passagens feito pela
Pioneira e pela Viação Capital do
Oeste. Conforme o prefeito Leonaldo
Paranhos, o índice solicitado é de 14%,
o que elevaria a tarifa para R$ 4,15, a
mais alta do Estado. “O sindicato me
procurou porque estão indignados com
o aumento solicitado pelas empresas de
mais de 14%. As operadoras alegam
que, com a revogação do subsídio
sobre o ICMS do diesel no fim do ano,
precisam desse aumento para fechar
as contas. O que não entendemos é
por que em Cascavel, na época do

O presidente da Cettrans, Alsir
Pelissaro, diz que foram produzidos
três vídeos com as devidas orien-
tações. “O Município desenvolveu
essas ações e esperamos sanar as
dúvidas de todos. Mas, mesmo as-
sim, a Cettrans estará atendendo
todos os questionamentos e as
dúvidas, pois são muitas altera-
ções. Todas as linhas terão ao me-
nos uma mudança”, adianta.

Pelissaro afirma que nesta sex-
ta-feira (1º) irá se reunir com o pre-
feito para acertar os últimos deta-
lhes da operação: “O ValeSim tem-
poral, as novas linhas, a seguran-
ça do passageiro e todos os deta-
lhes serão discutidos para conse-
guirmos o quanto antes rodar o sis-
tema, que será o maior conjunto de
mudanças no transporte público de
Cascavel em mais de 20 anos”.

 Sindicato dos Motoristas está “indignado”
início desse subsídio, a tarifa não baixou.
Nós ainda estamos sem cobradores nos
ônibus, outro motivo para a passagem
ter caído de valor, e não subir”, critica
Paulo Porto.

O objetivo da reunião é elaborar
argumentos com dados que o Sindicato
dos Motoristas recolheu que formam o
preço da passagem do transporte público.
“Contra o aumento todo o mundo é...
Então precisamos construir uma defesa
sólida e vamos munir o prefeito com o
máximo de informações possível para ele
ir à luta e não deixar o nosso passageiro
pagar esse absurdo”, adianta o vereador.

O presidente do Sindicato dos
Motoristas, Nelson Borda, revela que
vários detalhes serão discutidos: “Será
um momento para apresentação de

números e informações sobre o
transporte, para ver se conseguimos,
juntos, estabelecer uma forma para
que todos sejam beneficiados, tanto
nós, na questão salarial, quanto os
passageiros”, explica.

A partir da reunião o grupo
pretende agendar uma conversa
com o prefeito Paranhos para
apresentar os dados. “Já passou da
hora de abrirmos uma CPI [Comissão
Parlamentar de Inquérito] para
investigar o transporte público para
termos acesso a tudo o que
acontece na cidade. São muitas
coisas que precisam ser revistas e
precisamos fazer isso o quanto
antes, a começar pelo preço da
passagem”, argumenta Porto.

NOVOS ônibus com portas dos dois lados

começam a rodar nos próximos dias

ARQUIVO
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 O que não faltam são críticas
ao novo sistema de transporte co-
letivo de Cascavel, desde as faixas
exclusivas nas avenidas até os 10
mil tachões, que, para muitos, é
“dinheiro jogado fora”. E não é pou-
co, são R$ 700 mil “investidos”
nessas pecinhas.

Um dos críticos que têm se ma-
nifestado publicamente sobre o
assunto é o ex-secretário de Meio
Ambiente do Governo Paranhos e
advogado Juarez Berté. Ele diz que
“não entende certas coisas”, e cita
os tachões. “Não entendo a neces-
sidade desse gasto. Cidades como
São Paulo usam câmeras de segu-
rança para multar quem trafega no
corredor. O tachão é um impedimen-
to ao tráfego de outros veículos,
como táxis com passageiros, am-
bulâncias e a própria polícia, que

possuem o direito de circular pela
faixa dos ônibus”, observa.

Para Berté, os tachões são um
claro retrocesso. Ele também aler-
ta para o “aperto” nas avenidas,
já que, em vez de terem aberto
uma nova faixa para os ônibus,
aproveitaram uma que já existia e
esgoelaram ainda mais o trânsi-
to da área central. “Vai gerar um
congestionando sem fim... duas
pistas é pouco para a quantidade
de veículos que circulam naquela
região”, alerta.

Isso sem contar que nem sem-
pre as duas pistas estão disponí-
veis para os demais veículos. Um
exemplo são os carros-fortes que
param na frente dos bandos em
fila dupla em horário de expedien-
te. “O Município vai ter que pen-
sar em soluções para isso. Como

destinar vagas específicas para o
carro-for te ou um horário mais
adequado para o serviço bancário
ocorrer. Veja bem: uma pista vai
ser o corredor dos ônibus, a ou-
tra vai ter o carro-forte parado em
fila dupla. Os demais veículos vão
disputar uma pista de rolamento?
Isso vai gerar o caos”.

Berté antecipa ainda a “curta
vida” dos tachões, pois só vão
agravar os problemas. “Desde
quando eu estava na prefeitura
sempre defendi outras formas
para se fazer isso... Agora vamos
ver no que vai dar, pois a única
opção é colocar o transporte para
funcionar e acompanhar o que vai
acontecer ao longo do tempo”.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

COM carros-fortes em fila dupla, sobrará só uma pista na Brasil para os demais motoristas

 Os tachões da discórdia e outros estrangulamentos
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Flagrante da Patrulha Ambiental
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A Patrulha Ambiental de Cas-
cavel flagrou ontem um caminhão
descartando ilegalmente restos
de construção civil na beira da es-
trada, perto da Rua Rio da Paz. O
fiscal da Secretaria do Meio Am-

biente Vanderlei Inácio Marques
e mais dois guardas municipais
estavam de campana devido à
suspeita do descarte, quando con-
seguiram fazer o flagrante.

O nome do motorista não foi

divulgado, mas foi lavrado bole-
tim de ocorrência por crime am-
biental. Também não foi informa-
do ainda se ele era responsável
pela carga ou se fez o despejo a
pedido de alguém.



Procura-se um relacionamento
engraçado       , porque sério eu

estou desistindo!
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gente@jhoje.com.br

Rocão
Vem aí mais uma edição

do evento que já
conquistou Cascavel. O 23º

Rocão será dia 17 de
fevereiro, na Praça do

Country. A organização é da
ONG Sou Amigo e do

vereador Serginho Ribeiro.
Prestigie! Ah, não se

esqueça de levar ração para
alimentar os cães do abrigo.

Missa Jovem
Nesta quinta-feira (31) tem Missa Jovem na

Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel.
Será das 23h às 23h59.

Felicidades!

Elizabeth Pavin, Audete
Ana Argente, Carla Dombeck,
Rodrigo Becker, Nilson Alves,

Vicente Raimundo da
Conceição, Gui Henrique

Proença e Marcos Fernando
Sefrin.

Atração nacional
Diego e Arnaldo trazem os

hits do momento dia 8 de
fevereiro no Stage Music Club,
que fica na Rua Pernambuco,

984, em Cascavel. Contato para
reservas: (45) 3039-6077 e
Whats (45) 99111-2687 e

(45) 99918-4848.

Quem acaba de completar mais um ano de vida

e cada vez mais bela é Claudete Pereira

Ahhhh o verão e suas maravilhas... Taísa Kisiel ajuda a elevar

ainda mais a temperatura
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Ana Carolina Bueno

e aquele sorriso

que te faz sorrir
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

 � SBT

 � RECORD

Em “Malhação”, Rafael deixa
claro a Solange que não se
envolverá com ela. Marcelo
anuncia que Solange conseguiu
autorização do Conselho para
suspender todas as bolsas de
estudo. Rosália sugere que
Márcio faça seus doces para
Pérola, na tentativa de resgatar a
memória da menina. Dandara
consegue a chave da sala de
Solange, e Hugo, Kavaco e Jade
armam contra a supervisora.
Rafael decide vender a sede da
ONG, e os alunos se abalam.
Tarcísio afirma a Rafael que
comprará o terreno da ONG.

Hugo, Kavaco
e Jade armam
contra Solange
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Espelho da vida
Ana afirma a Alain que se comunicou com Cris

em outra dimensão. Gustavo ameaça Dora. Daniel
decide fazer uma releitura artística do quadro de Danilo.
Bendita entrega um bilhete de Cris/Julia para Danilo.
Cris/Julia confronta Dora. Hildegard garante a Madre
Joana que fará de tudo para manter Danilo longe de
Julia. A Guardiã aconselha Margot. Sheila avisa a
Isabel sobre a festa para o elenco do filme na fazenda
de Alain. Isabel manipula Priscila para participarem da
festa de Alain. Mariane convida Marcelo para acompa-
nhá-la à festa. Abigail e Zezé tentam encontrar um na-
morado para Gentil. Ana conversa com Flávio e Mar-
got sobre o diário de Julia. Dora se insinua para Otávio.
Eugênio confronta Padre Luiz.

Verão 90
João se oferece para consertar o carro de Manu.

Janaína se desespera ao ser avisada que Jerônimo
sofreu um acidente de moto. João comenta com Manu
que seu sonho é transformar o Onda Cavada em um
programa de TV. Lidiane dá aulas de jazz na academia.
Herculano demonstra interesse em Janaína. João e
Manu se beijam. Jerônimo revela a Janaína que per-
deu dinheiro no pôquer. Lidiane descobre que Manu
fará uma participação no filme de Herculano. Janaína
esconde de João que gastou o dinheiro do restaurante
para pagar a dívida de Jerônimo. Manu reconhece
Herculano como o parceiro de Lidiane no filme de
pornochanchada. Lidiane e Jofre vão atrás de Manu

em Armação do Sul. Janaína decide cozinhar ao ver
Herculano na pousada. Jerônimo sente ciúmes ao re-
conhecer Manu beijando João.

O sétimo guardião
Marcos Paulo convida Robério para ser seu as-

sistente no laboratório. Sampaio informa a Valentina
que Eurico não se envolveu com o incêndio na igreja.
Padre Ramiro se impressiona quando a água da fonte
cura seu ferimento. León impede que Luz alcance o
livro da Irmandade, e a jovem desmaia. Gabriel sofre
por ter que ser ríspido com Luz. Sóstenes conforta Luz
e pede que a neta esqueça Gabriel. León visita Luz.

Teresa
Teresa hipócrita, diz a Aurora que não é verdade

que tenha pensado em voltar para Mariano e culpa a
mãe pelo mal entendido. Mariano se oferece para
ajudar Aurora com Martin, ela diz que eles resolve-
ram se dar um tempo. Aurora pergunta a Mariano se
com o divórcio de Teresa está disposto a reatar com
ela Mariano diz que não pois tem um compromisso
com Aída. Fernando termina sua relação com Luisa,
chega Oriana, mãe de Fernando e diz que foi conhe-
cer a mulher pela qual seu filho se apaixonou. Fer-
nando diz que essa mulher é Luisa.Oriana está feliz
com o noivado de Fernando e Luisa. Ela ainda diz a
Fernando que pensou que ele queria terminar seu
noivado enquanto, na verdade, ele queria formalizá-lo
pela chegada de sua mãe.

As aventuras de Poliana
Jefferson consegue recuperar o vídeo e, mesmo

com alguns contratempos, chega a tempo na sala da
direção. Ele pede para exibirem o vídeo e Débora é
desmascarada na frente de todos, sendo obrigada a pedir
desculpas para as meninas. Helô verifica as câmeras
de segurança e descobre que Filipa e Yasmin alteraram
o vídeo de Kessya e incluíram o meme de Débora no fim
da apresentação. Ruth decide afastar Débora do cargo
de professora na escola por algum tempo.   Um jornalista
vai até a 0110 para fazer uma entrevista sobre o jogo
Motoney, mas só quer falar com Otto e Roger fica sem
graça. Vários executivos acionistas da 0110 vão até a
sala de Roger saberem sobre a entrevista, e o CEO
aproveita para colocar um plano contra Otto em ação.

Jesus
Jairo agradece a ajuda de Cornelius. Judite sen-

te pena de Livona. Marta se irrita com os irmãos.
Maria aconselha Shabaka. Jesus fala aos seus discí-
pulos. Cassandra leva Noemi até Petronius. Pedro
reflete diante das palavras do Messias. Caifás humi-
lha Livona. Goy e Matias encontram uma mulher
endemoniada em uma caverna. Noemi se declara
para Petronius. Goy cura a mulher endemoniada.
Barrabás cobra providências de Petronius sobre o
assassinato de Adela. Diana se recorda de sua mãe.
Tadeu se encontra com Helena. Temina passa novas
informações para Barrabás, que decide queimar o
registro das dívidas dos judeus.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você vai decididamente banir as suas preocu-
pações para tirar o máximo da vida, tanto
quanto possível. Deixe que outras pessoas
entrem na sua vida! Você involuntariamente
pressiona demais. Você precisa de repouso e
exercício, comece uma atividade esportiva.

To
ur

o Seu comportamento impulsivo poderia levá-
lo a complicações. Cuidado com o que diz
para evitar essa tendência. Você está se sen-
tindo mais apto fisicamente, em particular, e
seus reflexos serão mais rápidos.

G
êm

os Você está considerando uma mudança radi-
cal, possivelmente no próximo mês. Come-
ce a estabelecer as bases agora.

C
ân

ce
r Você não vai perder tempo com diferenças

superficiais e as pessoas vão gostar de você
por isso - é uma receita para o sucesso.
Você está usando a sua energia de forma
construtiva, mas tire um tempo para descan-
sar para manter as coisas em equilíbrio.

Le
ão

Hoje o dia será muito animado. Os encontros
serão agradáveis e reforçarão sua confiança.
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a
reflexão e a ação, entre a atividade física e o
relaxamento. Ouça o seu corpo.

V
ir

ge
m Você precisa saber mais coisas antes de

tomar uma decisão que o envolva. Você se
beneficia de influências planetárias que me-
lhoram a sua moral e estão indo na direção
certa.

Li
br

a

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente
útil e o favor será devolvido. Você vai aca-
bar tendo algumas conversas muito positi-
vas, o que lhe trará o ânimo que você
sentia que faltava.

E
sc

or
pi

ão Mantenha-se afastado de pessoas negativas.
Você precisa de otimismo e precisa pensar em
si mesmo mais do que nunca. Você tem uma
ideia melhor de suas necessidades e será ca-
paz de transformá-las em vantagens, mante-
nha o equilíbrio entre descanso e atividade.

S
ag

it
ár

io Suas alterações em seus padrões de traba-
lho estão trazendo boa sorte. Não se segure!
Você vai usar menos energia se preservar
momentos de solidão e intimidade. Há muita
coisa acontecendo ao seu redor!

C
ap

ric
ór

ni
o Você tem razão em confiar em seus instintos

hoje. Suas intenções são corretas. As varia-
ções excessivas em seu ritmo de vida o
deixam louco. Vá com calma e admita que
você está se desgastando.

A
qu

ár
io

Você está no centro do palco e não terá pro-
blemas para persuadir os outros a trabalha-
rem com você. Evite discussões tempestuo-
sas, que sugam sua energia. Você vai ga-
nhar, não duvide.

 P
ei

xe
s Não leve tudo tão a sério. Você leva tudo ao

pé da letra, o que é uma pena. Você está
esgotando suas energias. Modere-se antes
de não saber mais o que pensar. Isso o deixa
mais agitado.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01

Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

 Segue internada na UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) do HU (Hospital
Universitário) de Cascavel Gabriela
Welter Magalhães, de 21 anos, que
ficou gravemente ferida em um acidente
na última quarta-feira (23). Conforme
a assessoria do hospital, o estado da
jovem é estável, mas ainda inspira
cuidados. A colisão aconteceu na
Avenida das Torres. Gabriela estava
em uma motocicleta. A jovem sofreu
TCE (Traumatismo Craniano
Encefálico) e apresentava convulsões
no momento do atendimento.

FÁBIO DONEGÁ

Centros terão segurança
feita por escolta armada

A Prefeitura de Cascavel abriu
licitação para contratação de uma
empresa de escolta armada que
fará a segurança dos dez centros
sociais da Secretaria de Assistên-
cia Social do Município. A licitação
se dará na modalidade pregão ele-
trônico e tem um valor máximo de
R$ 311.960 mensais, num total de
R$ 3.743.520 por ano.

De acordo com o secretário Hu-
dson Moreschi, a contratação visa
proporcionar mais segurança e
melhores condições de trabalho
aos ser vidores nesses locais.
“Esse serviço especializado é ne-
cessário para proteger as pessoas
em situação de risco e os trabalha-

dores que estão lá na unidade.
Muitas vezes, os servidores não
são preparados para a defesa, e
esse é o objeto dessa licitação: a
segurança dessas pessoas”.

Além de esses espaços atende-
rem a situações de conflitos pes-
soais e familiares, entre as justifi-
cativas apresentadas pela secreta-
ria estão os relatos de vandalismo,
arrombamentos e furtos registra-
dos em algumas unidades.

As dez unidades que receberão
o serviço de segurança especializa-
da são: Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) e CCI (Centro
de Convivência Intergeracional) Mo-

rumbi; Cras e Praça Céu; CCI Casca-
vel Velho; Centro da Juventude; Cre-
as Augusto Daniel Weber; Unidades
de Acolhimento Institucional Femi-
nina e Masculina; Abrigo de Mulhe-
res; Casa POP; e, Centro POP.

Desses espaços, oito atendem 24
horas e dois funcionam 12 horas.

Reputação e técnica
As propostas serão abertas no dia 4 de fevereiro e, além de possuir

escritório no Município, a empresa deverá apresentar atestados de

capacidade técnico-operacionais emitidos por órgão jurídico. A empresa

deverá provar que já desempenhou tarefa semelhante e quais os lugares

atendidos e suas características, e provar ter cumprido a função de modo

satisfatório.  A contratada deverá fornecer 38 profissionais capacitados

para portar arma, que serão subdivididos em escalas para atender os

locais previstos na licitação.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Arquivo/Aílton Santos

CASA POP também receberá a segurança

especializada
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Giro da
Violência

Ação rápida da PM
A Polícia Militar recuperou ontem um
veículo que foi roubado na Rua
Graciliano Ramos, no Bairro Alto
Alegre, em Cascavel. A proprietária do
veículo foi surpreendida por ladrões
armados em um estacionamento perto
do local em que trabalha. Eles levaram
o carro no início da manhã. O veículo
Hyundai Azera foi recuperado poucas
horas depois pela Patrulha Rural
abandonado em uma área de matagal
perto da divisa com Lindoeste.

Moto e bicicleta
Um ciclista ficou ferido na tarde dessa
terça-feira (29) na marginal da PR-
467, em Cascavel. A vítima disse que
seguia pela Rua Toledo quando foi
atingida por um motociclista ao
acessar a via marginal. Gilberto
Henrique Vieira, de 24 anos, sofreu um
corte na cabeça e outro no joelho. Ele
foi encaminhado para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Brasília. O
motociclista não precisou de
atendimento médico.

Criança no trânsito
Um menino de dez anos ficou ferido
após colidir sua bicicleta em um carro
na equina das Ruas Europa e Rua da
Gávea, no Bairro Morumbi, em
Cascavel, na noite de segunda-feira
(28). A colisão com o Fiat Palio foi
frontal, mas o motorista não prestou
socorro e fugiu do lugar a pé. O
menino sofreu um corte de 20
centímetros no cotovelo esquerdo e
teve contusões nas pernas e nos
braços. O Siate foi acionado e, após
os primeiros socorros, levou a criança
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo.

POLÍCIA MILITAR

Um homem de 70 anos ficou em
estado grave após ser agredido e
permanecer por mais de uma hora
amordaçado com uma sacola plás-
tica durante um assalto a uma loja
no Bairro Santo Onofre, zona oeste
de Cascavel, nessa terça-feira (29).
Yoshitaka Yamasaki e sua funcioná-
ria, uma mulher de 30 anos que
estava com uma criança de nove,
foram surpreendidos numa loja pe-
los bandidos por volta do meio-dia.

Segundo a Polícia Militar, a mu-
lher relatou que dois homens en-
capuzados, um deles armado, che-
garam ao local e deram voz de as-
salto. O idoso teria dito que não
havia dinheiro, quando os ladrões
começaram a agredi-lo. Yoshitaka
foi amordaçado com uma sacola
plástica e agredido várias vezes.
A mulher foi amarrada e trancada
em um banheiro, enquanto a cri-
ança foi trancada em outra peça
do estabelecimento.

Ladrões amordaçam
e agridem idoso

Os ladrões levaram um celular
e dinheiro.

Depois que eles fugiram, a mu-
lher conseguiu se desamarrar e
chamou o Siate.

Segundo os socorristas, o ido-
so foi encontrado com os bati-
mentos cardíacos fracos e esta-
va inconsciente.

Por estar passando por um tra-
tamento de câncer na língua, Yama-
saki teve dificuldade para respirar
devido às agressões e ao tempo em
que permaneceu amordaçado.

Os socorristas conseguiram
restabelecer a respiração do ido-
so e o levaram ao HU (Hospital
Universitário). As duas outras ví-
timas não se feriram.

A Polícia Militar foi acionada e
deu início às buscas dos ladrões.
Qualquer informação pode ser re-
passada pelo telefone 190.

 Reportagem: Bethania Davies

 A cidade de Cascavel foi es-
colhida como sede do 3º Co-
mando Regional do Corpo de
Bombeiros do Paraná. Ainda
sem local definido nem data
para iniciar os trabalhos, a con-
quista é comemorada e conside-
rada um importante avanço.

De acordo com a assessoria do
Corpo de Bombeiros, o Comando
Regional vai centralizar decisões,
ações de vistoria, cessão de pes-
soal e outras atividades, o que pos-
sibilitará agilidade e melhoria no

Cascavel terá
sede regional
dos Bombeiros

atendimento prestado à população.
Além de Cascavel, o 3º Coman-

do Regional vai comandar quatro
Grupamentos e dois Subgrupamen-
tos de Bombeiros Independentes,
que abrangem a região de Guara-
puava e passa pelas regiões sudo-
este e oeste e de fronteira.
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PARANAENSE
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Operário 7 3 2 1 0 3 0 3
2º Toledo 5 3 1 2 0 4 2 2
3º Londrina 4 3 1 1 1 4 3 1
4º Athletico 4 3 1 1 1 2 1 1
5º Maringá 3 3 0 3 0 2 2 0
6º Foz do Iguaçu 1 3 0 1 2 0 8 -8

GRUPO B

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Coritiba 5 3 1 2 0 5 1 4
2º FC Cascavel 5 3 1 2 0 3 1 2
3º Paraná 4 3 1 1 1 4 1 3
4º Cascavel CR 3 3 1 0 2 1 5 -4
5º Cianorte 3 3 0 3 0 0 0 0
6º Rio Branco 1 3 0 1 2 3 7 -4

HOJE

20h Operário x FC Cascavel
20h Toledo x Paraná
20h Cianorte x Maringá FC
20h Foz do Iguaçu x Cascavel CR
20h Londrina x Rio Branco
21h30 Athletico x Coritiba

4ª RODADA

 O Campeonato Paranaense de
Futebol 2019 ultrapassa nesta
quarta-feira a barreira que marca a
metade da Taça Barcímio Sucupira
Jr, a primeira do Estadual. São seis
partidas pela 4ª rodada nesta noi-
te, com destaque para o clássico
regional entre Foz do Iguaçu FC e
Cascavel CR, às 20h, no Estádio do
ABC, e o clássico Atletiba, às
21h30, na Arena da Baixada.

No Oeste, Azulão e Serpente Trico-
lor fazem o chamado jogo de seis pon-
tos. O time iguaçuense ainda não ven-
ceu e soma apenas 1 ponto, na lan-
terna do Grupo A, enquanto a equipe
cascavelense vem de duas derrotas
seguidas e tem 3 pontos no Grupo B.
O duelo é encarado como de pontua-
ção dobrada devido as circunstânci-
as dos rivais na competição.

Para o Foz, será o segundo jogo
seguido em casa depois de ter
empatado sem gols com o Cianor-
te no domingo e ter sido goleado
por Coritiba e Paraná Clube nas
duas primeiras rodadas, ambas por
4 a 0. Depois de hoje, nas duas
rodadas finais da 1ª Taça, o Azulão

Clássico de seis pontos
atuará como visitante contra FC
Cascavel e Rio Branco. Somar pon-
tos hoje é crucial para não seguir
flertando com o rebaixamento.

Já o Cascavel CR nas rodadas fi-
nais desta Taça fará dois jogos em
casa, contra Maringá FC e Toledo, nos
dois próximos fins de semana, res-
pectivamente. Somar pontos hoje é
essencial para seguir sonhando com
uma vaga na próxima fase.

Divisor de águas
Técnico do Cascavel CR, Lorival
Santos acredita que o
compromisso desta noite é o mais
difícil do campeonato. “É um jogo
de seis pontos. É um divisor de
águas. Gostaríamos de pegar o
líder da competição nesta rodada
para que pudéssemos estar na
zona de conforto, mas eles [Foz]
não estão na zona de conforto
nem nós estamos”.

Serpente Aurinegra desafia
melhor time do campeonato

 Equipes que se conhecem bem,
por terem se enfrentado duas vezes
em jogos amistosos durante a pré-
temporada, Operário e FC Cascavel
duelam nesta quarta-feira para valer,
às 20h, no Estádio Germano Krüger,
em Ponta Grossa, pela 4ª rodada da
Taça Barcímio Sucupira Jr.

No saldo dos jogos preparatórios,
o Fantasma leva a melhor, por ter ven-
cido no Oeste. Depois, em casa, a
igualdade prevaleceu, com um empa-
te sem gols nos Campos Gerais.

Nesta noite, valendo os três pon-
tos, o embate opõe duas equipes
embaladas no campeonato. Ambas
vêm de vitória na última rodada, sen-
do a do Operário em sua estreia em

FC Cascavel e Operário se enfrentaram duas vezes durante a pré-temporada

casa e a do FC Cascavel como visi-
tante. Desta vez, quem vencer dará
passo importante rumo à classifi-
cação à semifinal.

O Fantasma lidera o Grupo A
com 7 pontos e o FC Cascavel é o
vice-líder do Grupo B com 5 pon-
tos. Na classificação geral, o Ope-
rário também é o ponteiro, sendo
a única equipe que venceu mais
de uma vez no Estadual.

O jogo marcará a estreia do novo
sistema de iluminação do Germa-
no Krüger, que recebeu mais de
R$ 700 mil de investimento para
suprir uma exigência da Confede-
ração Brasileira de Futebol para a
Série B do Campeonato Brasileiro.

 FÁBIO DONEGÁ
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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, 30 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

De olho nas principais
competições do calendário
internacional neste ano que
antecede os Jogos Tóquio
2020, o canoísta Vagner
Junior Souta, do Clube de
Regatas Cascavel, realiza
estágio com a seleção
espanhola de canoagem na
Cidade do México
(MEX). Lá, o atleta
cascavelense, que é o
melhor da canoagem
velocidade do País no
caiaque, treina graças ao
projeto da Confederação
Brasileira de Canoagem,
mas em seguida rumará à
Espanha, onde dará
continuidade aos treinos.

 Cascavel é berço de atletas reco-
nhecidos no Brasil todo e agora o
paratleta Carlos Augusto Alencar
Carvalho integra ao time de cascave-
lenses que levam o nome do municí-
pio para além dos limites da cidade.

Carlos foi convocado pelo CBP (Co-
mitê Paraolímpico Brasileiro) para
participar do Projeto Camping Parao-
límpico Escolar. Ele faz parte de um
time com mais de 100 melhores atle-
tas do País, que participaram das
Paraolimpíadas Escolares de 2018.

O cascavelense foi convocado
para a modalidade de natação e até
o próximo dia 6 de fevereiro, desde
ontem, recebe capacitação e trei-
namento com a equipe do CPB em
São Paulo. A segunda etapa do Pro-
jeto Camping Paraolímpico Escolar
será de 25 a 3 de julho.

Nas Paraolimpíadas Escolares de
2018, Carlos conquistou três das 11
medalhas da natação paranaense,
todas de ouro: 50m costas, nos 50m
livre e nos 100m livre.

Camping paraolímpico do CPB

ARQUIVO ATLETA
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    PARANAENSE
20h Operário x FC Cascavel
20h Cianorte x Maringá
20h Toledo x Paraná Clube
20h Foz do Iguaçu x Cascavel CR
20h Londrina x Rio Branco
21h30 Athletico x Coritiba

  PAULISTA
19h15 Corinthians x Red Bull
19h15 Ponte Preta x Mirassol
21h Oeste x Palmeiras

   GAÚCHO
19h15 Veranópolis x Internacional
20h30 N. Hamburgo x Caxias
20h30 Avenida x Aimoré
20h30 Pelotas x São José

      CARIOCA
17h Portuguesa x Vasco
17h Americano x Volta Redonda
21h30 Fluminense x Madureira

      MINEIRO
17h15 Guarani x Caldense
20h Tupi x Villa Nova
21h Patrocinense x Tupynambás
21h30 Tombense x América
21h30 Atlético x URT

      BAIANO
21h30 Bahia x Bahia de Feira
21h30 Fluminense x Jacobina

    PERNAMBUCANO
21h Salgueiro x Flamengo
21h Vitória x Central
21h30 Náutico x Petrolina

   CEARENSE
22h30 Floresta x Horizonte
22h30 Iguatu x G. de Juazeiro
22h30 Ferroviário x Barbalha
22h30 G. de Sobral x Atlético

   LIBERTADORES
19h15 Nacional x Delfín
21h30 D. Sporting x Bolívar

    FRANCÊS
18h Nantes x Saint-Etienne

      INGLÊS
17h45 Bournemouth x Chelsea
17h45 Southampton x C. Palace
18h Liverpool x Leicester
18h Tottenham x Watford

     COPA DO REI
16h30 Betis x Espanyol
18h30 Barcelona x Sevilla

   COPA DA LIGA DA FRANÇA
15h45 Strasbourg x Bordeaux

    COPA DA ITÁLIA
15h15 Fiorentina x Roma
17h45 Atalanta x Juventus

JOGAM HOJE

 Já pensando no clássico contra
o Corinthians, que ocorrerá sába-
do (2), o Palmeiras enfrenta o Oes-
te com uma escalação alternativa
nesta quarta-feira, às 21h, na Are-
na Barueri, pela 4ª rodada do Cam-
peonato Paulista.

A principal novidade que o Ver-
dão pode ter na partida é o meia
Raphael Veiga, inscrito no Paulis-
tão na última segunda-feira.

No gol, Felipão Fernando Prass
deve iniciar o jogo, já que Weverton
é o favorito para ser titular no clás-

Teste pré-clássico paulista
sico do fim de semana.

O quarteto defensivo para o jogo
desta quarta deve ser formado por
Marcos Rocha, Dracena, Antônio
Carlos e Victor Luis, enquanto Thi-
ago Santos, Jean e Zé Rafael for-
marão o meio de campo titular, e o
setor ofensivo contar com Gustavo
Scarpa, Felipe Pires e Deyverson.

O Palmeiras lidera o Grupo B
do Paulistão com 7 pontos, com
duas vitórias e um empate. Já o
Oeste é o 2º colocado do Grupo
D, com 5 pontos.

 Com três pontos, e duas derro-
tas em três jogos, no oitavo lugar
no Campeonato Gaúcho, o Interna-
cional tenta se recuperar nesta
quarta-feira, dia no qual desafia o
Veranópolis às 19h15, no Estádio
Antônio David Farina, pela 4ª roda-
da do Estadual.

Odair Hellmann terá desfalques
novamente nas laterais do Colorado.
Zeca e Uendel ainda seguem em re-

Desfalcado, Inter tenta
reabilitação no Gauchão

cuperação de desconfortos muscu-
lares e estão vetados do confronto.

Melhor para o recém-contratado
Bruno, que será o titular pelo setor
direito. No lado oposto, Iago come-
çará jogando. Além de Zeca e Uen-
del, Emerson Santos segue se re-
cuperando de uma entorse no tor-
nozelo esquerdo. O zagueiro se
machucou durante a comemoração
de seu gol no jogo contra o São Luiz.

O Corinthians recebe o Red

Bull nesta quarta-feira, às

19h15, em Itaquera, pela

4ª rodada do Campeonato

Paulista, em dia de estreia

para o zagueiro Manoel

(foto), que formou dupla

com Henrique no último

trabalho realizado pelo

técnico Fábio Carille.

Emprestado pelo Cruzeiro até

o final do ano, o defensor

será o último a receber uma

chance ao lado do camisa 3

no rodízio realizado pelo

comandante alvinegro. Até

agora, Pedro Henrique, Léo

Santos e Marllon já foram

testados ao lado de

Henrique na zaga corintiana.

CORINTHIANS


