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Governo para Cascavel
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Eles já
chegaram
Quem vai aos mercados
leva um susto: as
gôndolas de ovos de
chocolate já estão
montadas, lembrando
que a Páscoa “está logo
ali”. Mas não é bem
assim... Neste ano, a
celebração da
ressurreição de Cristo
será apenas no
dia 21 de abril.
z Pág. 7

Cascavel registra o janeiro
menos violento da história
O primeiro mês do ano termina com o registro de apenas um homicídio em Cascavel,
consolidando como o melhor janeiro que se tem notícia. Não fosse o brutal assassinato de
uma jovem vítima do próprio marido, seria possível até comemorar.
z Pág. 12
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“O Príncipe Philip e eu
ficamos profundamente
tristes ao saber da
devastação e da perda de
vidas causadas pela
barragem rompida em
Brumadinho. Nossos
pensamentos e orações estão
com todos aqueles que
perderam entes queridos e
aqueles cujos lares e meios de
subsistência foram afetados”.

Opinião
A FELICIDADE COMO OBSESSÃO
EM AJUDAR OS OUTROS
A felicidade acontece quando somos úteis aos outros. A utilidade
não está só em fazer coisas, que é muito importante, mas em ser
significativo para os outros.
Pablo Picasso afirma: “O sentido da vida é encontrar o seu dom.
O objetivo é presenteá-lo aos outros”. Todos nós precisamos descobrir o nosso dom, as nossas qualidades e habilidades e o nosso
propósito de vida. Afinal, estou vivo para quê? Preciso descobrir o dom
para presentear as pessoas, o universo, fazendo a diferença. É isso
que dá sentido à vida. Fernando Pessoa dizia: “Para ser grande, sê
inteiro: nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa”. Ser inteiro
é descobrir o teu dom.
Napoleon Hill, que estudou a vida de milhares dos grandes empreendedores da sociedade americana e continua influenciando muitas
pessoas com seus escritos, também nos dá uma ideia interessante de
felicidade. Compartilho três princípios importantes:
1- Desenvolva em você uma “Sublime Obsessão” de ajudar os
outros. Não importa quem seja, doe-se sem esperar recompensa,
pagamento ou louvor.
a) Quanto mais você compartilhar, mais você terá. Isso vai ligar você
a um poder de uma lei universal. A fonte primeira do universo é doação.
b) Perceba que teus bens mais preciosos e valorizados, como
teus maiores poderes, são invisíveis e intangíveis. Ninguém tirará de
você e só você pode compartilhar.
c) Ofereça sorrisos, palavras gentis, respostas agradáveis, apreço com calor no coração, ânimo, encorajamento, esperança, aplauda
o outro, bons pensamentos, entusiasmo, prova de amor para seus
companheiros, prece e crédito de confiança. Isso se multiplicará em
retorno para você.
Portanto, compartilhe o que é bom e desejável e retenha o que é
ruim e indesejável!

A Rainha Elizabeth prestou solidariedade às
vítimas do rompimento da barragem da Vale, em
Brumadinho, durante uma sessão do Parlamento
britânico ontem, com um comunicado endereçado
ao “presidente da República Federativa do Brasil”.
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Após sanear contas,
Cettrans vira autarquia
Embora tenha feito uma
revisão interna, a Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito) desembolsou em dois anos R$
1,950 milhão para pagar
ações trabalhistas: R$ 850
mil em 2017 e R$ 1,1 milhão ano passado.
Dos 136 processos herdados, 43 receberam sinal
negativo da Justiça Trabalhista. Permanecem em discussão 45 casos e o restante
foi pago ou está prestes a ser
quitado. Embora o total seja
relativamente alto, após intensificação do setor jurídico
houve estabilização no ingresso de novas ações trabalhistas: oito abertas em
2017 e três no ano passado. “Fortalecemos o setor
jurídico. Estamos cumprindo
rigorosamente as audiências, com chamamento de
testemunhas e defesas
com embasamento técnico.
Houve uma dedicação grande nas ações, com isso tivemos um resultado positivo”, explica o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro.

Após um elevado comprometimento orçamentário, agora a companhia reserva por mês R$ 40 mil
para indenizações.
Em 2009 havia indicativos de falhas nas defesas
dos processos. Na época, a
Cettrans acumulava dívida de
R$ 8,2 milhões. Em 2016,
a empresa tornou público que
85% dos servidores tinham
processos ativos. Nos últimos dois anos, Pelissaro diz
que medidas administrativas
foram implantadas para evitar novas ações. “Adotamos
medidas de gestão, eliminando horas extras, e mantendo
apenas em casos extremos
de falhas no trânsito, e reduzimos o banco de horas”.
Segundo Pelissaro, foi
enviado um relatório para a
OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e ao Ministério Público com as suspeitas diante da conduta da equipe que
deixou que fossem perdidas
várias ações que resultaram
no comprometimento de milhões de reais. Até hoje não
houve resposta.

REFORMA
A Câmara de Vereadores recebe em breve projeto da
Secretaria de Planejamento e Gestão com nova reforma
administrativa. Desta vez, o alvo é a mudança regimental
da Cettrans. A proposta é de que ela deixe de ser empresa
pública para se tornar autarquia. Essa decisão foi tomada
em dezembro do ano passado. “É uma alteração no
regime. Com isso, deixamos de ter despesas da Previdência
Social. Os servidores passam a integrar o IPMC [Instituto de
Previdência do Município de Cascavel]. Para eles, a
migração é vantajosa, pois se aposentarão com salários
integrais, e, no sistema atual, é feita a média salarial”. Dos
230 funcionários, 20 estão aposentados e 30 estão prestes
a solicitar o benefício. A expectativa é de que a economia
dessa alteração seja de R$ 3 milhões no ano. O suficiente
para liquidar todas as dívidas trabalhistas.
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Ex-prefeito condenado
O ex-prefeito e médico Lísias de Araújo Tomé foi condenado
por improbidade administrativa por ter repassado R$ 10 mil ao
Kart Clube de Cascavel em dezembro de 2008, quando estava
prestes a deixar o cargo. O recurso seria usado para pagar
adesivos, uma conta que foi adquirida antes de ser firmado
convênio, o que foi considerado irregular pelo promotor
Sérgio Machado. Além da suspensão dos direitos políticos por
cinco anos e multa de R$ 10 mil, Lísias terá de devolver o
montante com correção de 1% ao mês. Ainda cabe recurso.

Definitivo
Quem se deu bem com a
nomeação de Gugu Bueno
(PR) como superintendente
da Casa Civil do Paraná foi o
advogado Rafael Brugnerotto
(PSB). Ele ficará na cadeira
do Legislativo municipal,
assumirá o mandato após
rápidas passagens pela
Câmara ano passado devido
ao afastamento médico de
Jaime Vazzata (Podemos).
Desta vez, terá mais tempo
para mostrar a que veio.

Posse abençoada
Se há algo que o novo
presidente da Câmara,
Alécio Espínola, não está
poupando é convite para a
posse. A sessão de
segunda-feira promete ser

cheia. Além das autoridades
municipais, as eclesiásticas
também estão na lista,
entre elas o arcebispo
católico Dom Mauro
Aparecido dos Santos.

Titulação
Os diplomas de conclusão de
ensino médio dos servidores
da Câmara passam por um
pente-fino o que deixou muita
gente indignada e até recorreu
à Justiça. O prazo terminou na
última quarta-feira para a
entrega dos documentos ao
setor de recursos humanos. A
contratação de 18 servidores
está sendo questionada e
correm o risco de serem
exonerados. A Justiça
negou os pedidos porque
os cargos são comissionados,
sem estabilidade.

Na economia
Alsir Pelissaro garante que a economia feita em dois anos
restabeleceu o equilíbrio das contas. Quando ele assumiu a
Cettrans, disse que havia uma dívida de R$ 1,1 milhão. Desde
então renegociou as compras com todos os fornecedores e
conseguiu desconto de R$ 801 mil. Em nova licitação de
produtos, a compra antes estimada em R$ 1,8 milhão ficou em
R$ 1,2 milhão, uma diferença de R$ 600 mil. A soma das duas
sobras, de R$ 1,4 milhão, foi suficiente para sanar o déficit.
z O Conselho Territorial do Programa Território Cidadão realiza
reunião com os moradores do Santa Cruz, do Esmeralda, do Santos
Dumont e do Santo Inácio no próximo dia 8, às 20h, no CEU.
z O corte de horas extras tem dado o que falar nos corredores
da Prefeitura de Cascavel.
z Quem recebia justamente agora quer dedurar os que
recebiam (ou recebem) sem merecer.
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Ratinho Junior transfere
governo para Cascavel
O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nessa quintafeira (31) o decreto que transfere a
sede do Executivo Estadual para
Cascavel nos dias 7 e 8 de fevereiro (quinta e sexta-feira). Uma série
de reuniões de trabalho, com a participação dos secretários de Estado e presidentes de autarquias e
empresas públicas, está sendo
agendada, incluindo encontros com
líderes e prefeitos da região.
A agenda coincide com o Show
Rural Coopavel, evento que abre o
calendário agropecuário brasileiro
e ocorre de 4 a 8 de fevereiro.
O governador Ratinho Junior e
o vice-governador Darci Piana vão
despachar e atender à população

Programação
Dentro da programação agendada
para os dois dias de interiorização
está a reunião do secretariado, na
quinta-feira. “Queremos implantar
esse modelo de interiorização no
Paraná para colocar o governo
mais próximo da população e
fortalecer o interior”,
afirmou o governador.
A ideia, explica, é fazer uma
agenda de trabalho para debater
temas que envolvam as áreas de
infraestrutura e agricultura, por
exemplo, e criar uma pauta com os
deputados e lideranças da região.
“É também uma maneira de
prestigiar o Show Rural, que é uma
feira extremamente tecnológica e
apresenta o que há de melhor no
mundo em termos de inovação”,
destacou Ratinho Junior. “Como o
agronegócio é nossa matriz
econômica, a ideia é fazer com
que o poder público possa estar
mais presente, fortalecendo cada
vez mais esse setor no Estado”.

na própria feira.
Também está prevista, para a
sexta-feira a visita da ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que vem
pela segunda vez ao Paraná. Esta
será a quarta visita ministerial ao
Estado em menos de um mês.
Ratinho disse que a transferência é uma forma de aproximar o governo da população.

Diversos encontros
Uma reunião com os prefeitos da
Amop (Associação dos Municípios do
Oeste do Paraná) também está
agendada para a próxima semana em
Cascavel, além de encontros com
cooperativas, empresários, com
representantes do G8, grupo que
reúne entidades do município, e do
grupo responsável pelo Programa
Oeste em Desenvolvimento. “Fazer
uma movimentação desse tamanho
nos primeiros meses de governo é um
sinal de respeito à nossa população”,
afirmou o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos.

RODRIGO FELIX LEAL/ANPR

PREFEITO Paranhos acompanhou a
assinatura do decreto, ontem

PRESENÇAS
Participaram do encontro com o
governador Ratinho Junior o vicegovernador Darci Piana; os secretários
do Planejamento, Valdemar Bernardo
Jorge; e do Desenvolvimento
Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; o
presidente da Ferroeste, André Luiz
Gonçalves; e os deputados estaduais
Hussein Bakri, Galo, Fernando
Francischini, Coronel Lee, Marcel
Micheletto,SoldadoAdrianoJosé,
Emerson Bacil, Delegado Fernando,
Nelson Luersen, Paulo Litro e Ademir Bier.

Novos legisladores tomam posse hoje
Os representantes eleitos para
os legislativos estadual e federal tomam posse hoje em todo o Brasil.
Na Assembleia Legislativa do
Paraná, a posse dos 54 deputados
estaduais eleitos em outubro será
em cerimônia às 14h15 no Plenário da Alep e marca o início a 19ª
Legislatura da história paranaense
(01/02/2019-31/01/2023).
Para 20 deles esta será a primeira experiência no Parlamento estadual, outros 32 deputados foram reeleitos e darão continuidade à atuação no Legislativo. Duas deputa-

das já ocuparam cadeiras na Alep e
estão retornando à Casa.
Já na Câmara dos Deputados, a solenidade de posse
dos deputados eleitos para a
56ª legislatura começa às
10h, em sessão no Plenário
Ulysses Guimarães.
E, no Senado, 54 dos 81 senadores iniciarão seus mandatos
em cerimônia de posse antes das
reuniões em que serão eleitos o
novo presidente da Casa e os demais integrantes da Mesa, tudo a
partir das 15h.

CASCAVEL, 1O DE FEVEREIRO DE 2019
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O governo municipal concluiu nessa quinta-feira (31) o processo de licitação, na modalidade de pregão
presencial, para contratação de serviços de limpeza e fornecimento de
material e equipamentos para atender os Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) de Cascavel.
Após análise pela equipe técnica
da Secretaria de Educação e pela
Comissão de Licitação dos recursos
apresentados pelas empresas Costa Oeste Serviços de Limpeza, de
Toledo, e Emparlimp Limpeza Ltda, de
Araucária, que foram negados, a empresa Orbenk Administração e Serviços foi declarada vencedora.
O valor máximo da licitação para
contrato de 12 meses foi estabelecido em R$ 8.651.352,76. A Orbenk venceu o certamente com o
valor final de R$ 6.897.000, desconto de 20,28%, com uma economia para os cofres públicos de
R$ 1.754.352,76.
Encerrada essa fase e com a
publicação da homologação da licitação no Diário Oficial, a expectati-

FÁBIO DONEGÁ

Licitação das zeladoras:
contrato será assinado hoje

FILA
NA expectativa pela abertura das vagas, mulheres
lotam Agência do Trabalhador
va é de que o contrato seja assinado ainda nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, o que possibilitará que a
empresa inicie o processo de contratação das zeladoras já na próxima semana para a execução dos serviços ainda antes do início do ano
letivo, previsto para 14 de fevereiro.

Na edição de quinta-feira (31), o
HojeNews mostrou o drama de
mulheres que estão na
expectativa de conseguir uma
vaga de zeladora. Mesmo antes
da abertura oficial do
chamamento, cerca de 200
mulheres procuraram a Agência do
Trabalhador e retiraram uma senha
para voltar tão logo houvesse a
abertura. Algumas delas,
desesperadas, chegaram a passar
duas noites em frente da agência
com medo de perder a vaga.

Após via-sacra, pai fica satisfeito com atendimento
O HojeNews relatou na edição de
quinta-feira (31) o drama de um pai
que buscava atendimento para o filho
na rede pública de saúde de Cascavel.
Depois de ser mandado da UPA
Tancredo para a UPA Veneza, que fica
do outro lado da cidade, houve cinco
horas de espera para que o médico
lhe dissesse que precisava consultar
um ortopedista que, por ironia, fica na
UPA Tancredo.
Mas esse é apenas um resumo
excluindo a sugestão do médico de o pai
buscar a rede particular e a intervenção

de uma das coordenadoras da UPA, que
enviou mensagens para o pai depois que a
reportagem insistiu no assunto.
Contudo, depois de um longo dia e
muitos aborrecimentos, a quinta-feira
terminou com boas notícias. O
pedagogo Adilson de Amorim disse que
por volta das 19h o médico atendeu seu
filho na UPA Tancredo e que o garoto,
de 16 anos, já começou a apresentar
melhoras. “Chegamos à unidade às
18h30 e às 19h já estávamos saindo do
local. O médico é muito bom, bem
antecioso, nos ajudou muito e receitou

para meu filho uma ‘pomada
muscular’ e um remédio para dor.
Meu filho melhorou muito e isso já
nos deixa feliz”, comemora.
Adilson conta ainda que perguntou
ao médico se o filho precisava fazer
algum exame, como a ressonância
magnética indicada pelo profissional
da outra UPA, mas a orientação
apenas é para colocar gelo na perna
do menino para o músculo ir voltando
ao estado normal. “Graças a Deus
conseguimos o atendimento e agora
tudo está dando certo”.

LOCAL

CASCAVEL, 1O DE FEVEREIRO DE 2019

Mercados lembram que
a Páscoa está “logo ali”
Neste ano a Páscoa será celebrada dia 21 de abril, mas nos supermercados o clima já começou. As lojas já instalaram as gôndolas com
ovos de chocolate, com ainda mais
novidades, para desespero dos pais.
E põe desespero nisso, pois já
podem preparar os bolsos. A reportagem do HojeNews percorreu alguns mercados e encontrou ovos
que custam R$ 58. Situação que
alarmou a zeladora Vilma Santos,
que tem uma netinha: “Não dá mais
nem para trazer minha neta ao mercado. Estão muito caros os ovos,
muito mesmo!”
Mas ela reclama da antecipação
dos mercados, pois atiça ainda mais
cedo a vontade da criançada: “Eu
acho que é cedo demais para montar esses expositores. Olhe quanto
tempo ainda falta para a Páscoa”.
Fabiana Odoni quase caiu de
costas quando viu a gôndola de
ovos de chocolate: “Nossa! É muito cedo para colocarem os ovos
para vender. Fiquei até surpresa
agora. Quem tem criança, então,
não deve estar gostando nada disso. Imagina ter que levar um ovo de
R$ 50 para casa?”.
E sempre tem aquele que vê o lado
positivo. Para Ilda de Lira, por exemplo, isso é bom para o supermercado vender mais. “Para a empresa é
ótimo, pois nesse período já consegue uma saída boa. E nós [consumidores], conseguimos acompanhar as
mudanças de preços e assim saber
a melhor hora para comprar”.

Consumo imediato
O gerente do supermercado Gilmar
Gomes explica que os ovos em exposição
são para consumo imediato. “Esses ovos
de chocolate, em especial esses para as
crianças, são para consumo imediato, não
para presentear na Páscoa. É aquele ovo
que o pai vem com o filho e já leva”, conta.
 Reportagem: Silvio Matos
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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- CLAUDEIR PIRES DE OLIVEIRA E JULIANY ZANELLA AURELUK
02- ANILDO DE CAMPOS E JOSIANI FATIMA ESTOPILHA
03- LEANDRO RICARDO MOREIRA GAZZOLI E ANDRESSA FAUSTINO MACHADO
04- JONAS NUNES DE SOUZA E GISELLE FAGUNDES STEMPINHAKI
05- HAMILTON ERDMANN E CARLA KLOSTERMANN PIOVEZAN
06- LUIZ EDUARDO CADAN SILVA E CAMILA SANTOS ABREU
07- EDUARDO BAEZ ALVARENGA RIVAS E DENISE BUENO
08- JOCEMIR PEREIRA DA SILVA E FERNANDA SIMON DONA
09- NILSON RAIMUNDO DA ROCHA E JULIANA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
10- CLEBERSON VIEIRA DE LIMA E ANDRESSA RODRIGUES DALAMARIA
11- ANDERSON DOUGLAS GEHLEN VIDOR E ALANA CAROLINE MENEGARO
12- JUBERTO CLOVIS SANTIAGO E CRISTINA GABÃO OLIVO
13- VAGNER LUÍS MOREIRA E ALINE GRACIANA ANGNES NEUMANN
14- ABNER KELWIN DE SOUZA DOGADO E CASSIA DE LUNA BRITO
15- LOIR ARLEI ROSTIROLA E LUZIA SCHALKOSKI
16- CARLOS EDUARDO GARDIN E CRISTIANE ELIS HENDGES
17- ARIAN FRANCO VIANA E LUDMILLA KELER GAMA
18- LEOZIL CARNEIRO E JOICE DE MATOS ALVES
19- THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS E CARINE MARMENTINI
20- CRISTIANO NAVARRO ALMENARA E THAÍS MARSON DO NASCIMENTO
21- ANTONIO DE LARA MUNHOZ E TEREZA DA SILVA ANTONIO
22- GIOVANNY PASSAIA E DANIELA CRISTINY DE MELOS
23- THIAGO FELIPE MAGALHÃES MOREIRA E ANA CAROLINA LEAL VENANCIO
24- EISLER BERNAR ZANELLA E DANIELE REGINA ZUANAZZI
25- JHONE GULAK DE OLIVEIRA E JUCILEIA VERIDIANE DE JESUS
26- HARRISSON MORIGGI E MAYARA FERNANDES DA CUNHA
27- WILLIAN WILLDRICK FORQUIM MORAIS E AMANDA ALVES DOS SANTOS
28- EVERTON RIBEIRO GARDASZ E JOYCE AMARAL
29- FILIPE FONTES BOMBARDA E ANA GABRIELA MENEGON
30- VANTUIR ADALBERTO BONATO E GISLAINE PAULA DOS SANTOS
31- MARCELO DECHICO E CAROLINA AGUIAR DE MENEZES ROSSO
32- LINCOLN PELEGRINI E INDIA NARA PADOVANI
33- ANDRÉ ASTETE DA SILVA E CLAUDIA ANDRÉA PADOVANI
34- PEDRO JULIO FILHO E SANDRA DE SOUZA
35- MARCELO MASSANEIRO E ALESSANDRA DE JESUS SIMONETO
36- RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA E ALINE RAQUEL MOSCHEN
Cascavel, 1o de fevereiro 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
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Lixão na marginal da BR-277
Resto de construção, muito lixo e
até animais mortos estão jogados na
beira da BR-277 nas proximidades da
Rua Espaço Verde, no Bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel.
Na tarde de ontem (31) a reportagem encontrou cerca de 15 sacos
cheios de gesso quebrado, antenas
parabólicas, tijolos, cimento e muitas moscas que cobriam a carcaça
de animais mortos.
Uma mulher que passava pelo local disse que o problema só tem aumentado. Ao que o fiscal Vanderlei
Marques, da Secretaria de Meio Ambiente, confirma: “O caso é seríssimo.
Já limpamos o lote n vezes, mas sempre voltam a jogar lixo e entulho”.
Marques afirma que até já houve um volume maior: “Conforme fazemos as ações lá, diminui o lixo.
O problema é que infelizmente é
muito difícil de localizar quem joga
o entulho no local”.

LIXÃO tem
de entulho a
animais mortos

Ele confirmou que uma equipe
vai limpar o local e conversar com
moradores para tentar identificar
quem está jogando lixo. Também
serão instaladas placas de informando sobre a proibição de jogar
lixo, com o número 156, telefone
para denúncia.
“Nós contamos com a colabora-

ção da população para denunciar e
solicitamos que ninguém jogue lixo em
terreno baldio, pois, além de prejudicar o ambiente, a pessoa que faz isso,
se identificada, responde criminalmente e paga uma multa salgada”.
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

Equipes da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente estiveram na tarde de
ontem (31) na Rua Corbélia esquina com
Rua Serra do Itatiaia, no Bairro Periollo
(Território Cidadão V), para fazer a
limpeza de um terreno localizado
próximo ao Ecopark Morumbi, na zona
norte de Cascavel.
No local, segundo o gestor do
Território Cidadão, José Carlos da Costa,
o Cocão, havia grande quantidade de lixo
e entulho. Todo o material foi recolhido e
levado para o aterro sanitário.
Nesta sexta-feira (1º) as máquinas
voltarão ao local para virar a terra,
preparando a área para o plantio das
sementes e mudas de verduras, legumes
e ervas medicinas e aromáticas. O plantio
deve começar na próxima semana.
“Entramos em contato com a
Associação de Moradores do Bairro
Periollo que manifestou interesse em
cuidar do local. As famílias ficarão
responsáveis pelo cuidado dos canteiros e
manterão o local limpo e livre do entulho

SECOM

Mais uma área para o Agricultura Urbana

O QUE antes servia de depósito de entulho agora vai produzir verduras e legumes
e lixo. Essas parcerias com as associações
de moradores são fundamentais para que
o Programa Agricultura Urbana seja
desenvolvido e, assim, conseguimos
despertar nas famílias o sentimento de
pertencimento, sentimento este, que vai
ao encontro da proposta do prefeito

Paranhos quando da criação do Programa
Território Cidadão”, disse Cocão.
Com a produção de alimentos as
famílias envolvidas no projeto terão uma
alimentação mais saudável e todo o
acompanhamento técnico necessário
disponibilizado pelo Território Cidadão.

SOCIAL
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Se você acha que é
pequeno demais para
fazer a diferença, tente
dormir
com um
mosquito no quarto.

gente@jhoje.com.br

Engenheiros
Quem curte o melhor do
rock nacional pode riscar na
agenda o dia 8 de fevereiro.
O Hooligans Pub Cascavel
vai sacudir com Engenheiros
do Hawaii + RPM & Lulu
Santos, show comandado
pela Banda Retrovisores.
Ingressos:
www.hooliganspub.com.br.
Para abrir fevereiro com celebração, Luis
Antônio Siqueira comemora mais um ano
de vida nesta sexta-feira e recebe o
carinho da família e dos amigos, além, é
claro, do filhão Renan Luís Siqueira

Felicidades!
Neste domingo, nossos
parabéns vão para Maria
Monteiro Rocha e Luiz
Carlos Teleginski.

Pagode de Domingo
A fim de um pagodinho? O
Arena Bar & Boteco traz uma
turma do batuque neste
domingo, das 19h às 3h. O
Arena fica na Avenida Brasil,
7.282 (esquina com Rua
Osvaldo Cruz), em Cascavel.

Show Rural
Não se esqueça! De segunda a sexta-feira tem Show Rural
no Parque Tecnológico Coopavel, em Cascavel. Mesmo se sua
terrinha seja o quintal de casa e seu rebanho sejam o gato
e o cachorro, vale a pena conferir.

Com muito amor... Suelen e
Fernando Forlane, em belíssimo
ensaio de Vera e Grasi Fotografias
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DIVULGAÇÃO

N o velas
Gabriela pune Flora
Em “Malhação”, Tarcísio invade
a ONG para planejar seu novo
empreendimento. Bárbara
provoca Solange. Flora é ríspida
com Gabriela e acaba ateando
fogo a suas aquarelas. Pérola
disfarça seu encantamento com
a festa preparada por Márcio
em sua homenagem. Gabriela
pune Flora por seu mau
comportamento. Márcio e
Bárbara insinuam para Flora que
Paulo e Gabriela podem estar
escondendo algo da menina.
• REDE GLOBO

Espelho da vida
Alain consegue resgatar Isabel, e todos o
ajudam. Cris/Julia se preocupa com Piedade.
Padre Luiz pede notícias a Bendita sobre Piedade. Dalton examina Isabel. Gentil acusa
Américo de não ser um bom pai para seus
filhos. Alain vai com Isabel e Priscila para a
casa das duas. Daniela provoca Bola por causa de Sheila. Piedade pede ajuda a Cris/Julia
para saber de Padre Luiz. Cris/Julia garante a
Padre Luiz que Piedade ficará bem. Vicente
aconselha Felipe a se afastar de Alain e Isabel,
mas o espírito do rapaz afirma que não sossegará até unir os dois em sofrimento. Otávio tem
esperanças de que Dora se apaixone por ele.
Priscila declara seu amor por Alain e o chama
de pai. Cris decide voltar para o presente para
tentar salvar a vida de Piedade no passado.
Verão 90
Mercedes repreende Quinzinho por não ter
ido à reunião na PopTv. Quinzinho diz à mãe
que quer se casar com Larissa. Herculano convida Janaína para sair. Lidiane avisa a Jofre que
surgiu uma oportunidade para Manu participar
de uma novela. Lidiane e Janaína flagram Manu
e João aos beijos. Vanessa furta o perfume de
Larissa. Jerônimo observa Herculano conversando com João. Herculano se declara para
Janaína. João observa Jerônimo entrando no
carro de Magaiver. Gisela liga para Herculano
para avisar que a filha deles está internada.

O sétimo guardião
Laura repreende Olavo pela forma como
trata Lourdes. Geandro se surpreende ao
ver Júnior e Luz juntos. Leonardo discute
com Rita e decide suspender as gravações
do filme. Fabim pressiona Marilda pelo encontro dos dois. Gabriel e Eurico são convocados para uma reunião sobre a desapropriação do casarão. Machado arma com
Cardoso para patrocinar o filme de Leonardo. Rita afirma que quer escrever o roteiro
com Leonardo. Jurandir visita a loja de Milu.
Valentina confronta Eurico sobre o castigo
aplicado pela Irmandade.
• SBT

Teresa
Oriana diz a Luisa que ela é muito ingênua
e que deveria estar mais atenta ao comportamento de Teresa, pois seu filho é muito mulherengo. Genoveva diz a Rubens que vai iniciar o
tramite de adoção para que, quando nasça o
filho de Esperança, não levantem suspeitas.
Oriana diz a Arthur que o melhor que pode acontecer para ele é se divorciar de Teresa. Oriana
tem um problema de saúde e Mariano a atende. Ela, agradecida, diz que tem uma dívida
com ele. Oriana simpatiza com Mariano. Porfírio, chorando, suplica a Paty que não se case,
ela responde que ama Jonhy e é feliz com ele,
porém, seria mais ainda se o avô a acompanhasse no dia do seu casamento. Teresa finge
que a assaltaram.

As aventuras de Poliana
Débora vai buscar João na casa de Luísa e
acaba sendo grossa com Poliana. Luísa chega
bem na hora e as duas discutem. Furioso, Roger proíbe Guilherme de levar Raquel à casa
deles. A chapa Contente dá boas-vindas à Bento por seu primeiro dia de aula na escola Ruth
Goulart. João fica incomodado. Salvador ameaça Sophie, dizendo que, se ela não aceitar o
seu convite para ser modelo viva da aula dele,
“um certo vídeo vai circular pela escola”. Glória
confronta Débora sobre ela ter maltratado as
meninas na aula. Bento se destaca na aula de
Salvador ao ponto de o professor se emocionar. João observa tudo, chocado. Guilherme e
Raquel armam um plano para descobrir se Luca
está traindo mesmo a chapa Contente ou não.
Raquel, Guilherme e Mirela pegam Gabriela e
Brenda no flagra tentando colocar a ideia da
chapa Contente em prática.
• RECORD

Jesus
Noemi vai ao encontro de Temina e é golpeada por Barrabás, que chega ao local com
mais rebeldes e incendeia a sala dos registros.
Petronius encontra o anel que deu à Noemi. A
serva é dada como morta. O centurião ordena
a prisão de Barrabás. Laila fala sobre o perdão
que recebeu de Jesus. Lázaro fica sem graça
ao ver Marta interromper as palavras de Jesus. Pilatos fica chocado ao saber que Petronius perdeu Noemi no incêndio. Marta reconhece os ensinamentos de Jesus.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Busque se ater às suas necessidades e
mantenha contato com suas emoções mais
profundas, especialmente as relacionadas
a um passado emocional. O momento pode
envolver também o início do planejamento
de um novo projeto.

Virgem

Espere um dia de movimento intenso na vida
social, podem ser convites para eventos ou
até um convite de uma paquera especial. É
hora de deixar algumas pessoas para trás. O
momento pode indicar a necessidade de organizar e realizar novos contatos comerciais.
Os astros indicam que hoje é um dia em que
você estará dividido entre as obrigações profissionais e o desejo de estar mais perto do seu
amoer. Uma escolha em outra área da sua
vida será bem difícil, portanto, otimize seu tempo e tente ficar um pouco por perto de cada um.

Sagitário Escorpião

Hoje procure se envolver mais suas emoções mais
profundas. Existe uma necessidade de distanciamento de pessoas vazias, procure outras amizades que te farão bem. O momento pode envolver
uma mudança significativa em um relacionamento
pessoal.

Tente se conectar com os astros. A meditação que o dia requer indica a interiorização e necessidade de rever sua filosofia de vida encontrando um novo caminho espiritual.

Capricórnio

Hoje é um dia de mudanças importantes no seu
signo em processos que envolvem suas finanças
e a melhoria de sua vida financeira. O momento
pode envolver a decisão por um novo investimento ou a concretização de um novo contrato de trabalho.

Priorizar as amizades íntimas e os seus a
qualquer compromisso vazio de significado. Dia ótimo para dar um passo à frente
em seu relacionamento. No trabalho, você
pode receber boas energias para alcançar
alguns objetivos que lhe pareciam difíceis.

Aquário

O dia está propício para acordos e negociações
relacionadas a um novo projeto que resultará em
um contrato, tanto de trabalho quanto na área das
finanças. O momento é ótimo para a comunicação
e tudo o que a envolve. Aproveite para fazer uma
viagem rápida.

Tenha paciência, hoje é um dia de aumento
de responsabilidade, especialmente no trabalho. Um novo projeto, no qual você está
diretamente envolvido, pode começar a
apresentar alguns problemas. Sua energia
vital está mais baixa. Cuide-se.

Peixes

Podem acontecer mudanças em alguns planos com
a família. Você estará mais fechado e voltado para
os seus problemas. Aproveite o dia para cuidar
mais de si e das pessoas que ama. Uma reforma
em sua casa pode começar a ser planejada.

Libra

horóscopo

Tenha fé e calma neste dia. Os astros
indicam que hoje é um dia de mudanças
importantes nos relacionamentos afetivos,
incluindo romances e filhos, talvez seja a
hora de um novo amor.

Procure sair do baixo astral e evitar pessoas rancorosas. O dia pode envolver uma
intensa limpeza emocional, que significa se
afastar das pessoas tóxicas do seu cotidiano. Algumas pessoas e situações devem
começar a ficar para trás.

VARIEDADES
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Janeiro fecha como mês
menos violento da história
Janeiro de 2019 entra para a
histórica de Cascavel como o mês
menos violento desde que esses
dados são monitorados. Só não há
razões para comemorar devido à
morte de Solange Fátima de Andrade, que foi brutalmente assassinada pelo marido Israel da Silva Rodrigues Barbosa no dia 13, que a
deixou agonizando a noite toda e
chamou socorro no dia seguinte,
quando disse que ela teria tentado
se matar. Ele foi preso em flagrante por feminicídio.
O policial civil Leandro Sarmento trabalha como investigador há
33 anos. Ele lembra que, quando
chegou a Cascavel, em 1992, havia pouco mais de 120 mil habitantes. Segundo ele, não dá para
comparar em detalhes, mas afirma: os dias hoje são bem melho-

res. “Violência sempre houve.
Hoje há mais de 300 mil habitantes e a cidade está de parabéns.
As equipes de investigação têm
atuado bem, a Polícia Militar tem
trabalhado muito bem, a Guarda
Municipal também, especialmente a Patrulha Maria da Penha, então tudo isso contribui. O número
provavelmente nunca vai ser zerado, mas até onde posso afirmar a
violência está mais controlada”.

Menos sangue nas ruas da cidade
Pé no freio e mais consciência dos motoristas contribuem para a diminuição da
violência no trânsito em Cascavel. Apesar dos vários acidentes ainda registrados
e algumas vítimas bastante feridas, não houve registro de mortes no perímetro
urbano de Cascavel em janeiro deste ano. Considerando todo o Município, houve
a morte de um motociclista na PR-180, dia 19. Em janeiro do ano passado, três
pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. O gerente da divisão de
Fiscalização de Trânsito da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito), Alex Sandro Vitório, comemora o saldo zerado. “Que notícia boa! As
ações de trânsito foram intensificadas e isso tem ligação direta com esse
resultado. O nosso trabalho é um tripé, que envolve engenharia, educação e
fiscalização. Com a união dessas três áreas, os números vão melhorando”.

PARA Cettrans, ações educativas e
fiscalização têm peso no resultado positivo.

ESCALA
Desde 2005 o Jornal Hoje acompanha
diariamente a violência em Cascavel. Janeiro
do ano passado, por exemplo, registrou
três homicídios, e o mesmo mês de 2017
teve dez mortes violentas.
Nessa mesma comparação, nossos
arquivos revelam que o janeiro mais
violento foi o de 2012, quando houve
17 assassinatos em apenas um mês.
Segundo Sarmento, os números podem
apresentar grande variação, já que a
violência depende de vários fatores, como a
economia. “Não podemos só nos basear
em estatísticas, até porque, pela
proximidade com a fronteira, Cascavel é um
corredor e isso dificulta a investigação. O
bandido pode vir de fora, praticar o crime
e sumir. Mesmo assim, temos alcançado
bons resultados na segurança”.
Com a morte de Solange, Cascavel
fecha janeiro de 2019 (pelo menos até
as 22h do dia 31) com um feminicídio
e nenhuma morte por confronto,
latrocínio nem acidente.
 Reportagem: Bethania Davies
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
00
00
00
00
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Acusado da morte de ciclista
é preso em ônibus de linha
Um dos suspeitos pela morte
de um ciclista no mês de dezembro em Cascavel foi preso pela
Polícia Civil na manhã dessa
quinta-feira (31). Com o apoio da
PRF (Polícia Rodoviária Federal),
Ander Luis de Almeida foi preso
dentro de um em um ônibus de

linha, na cidade de Corbélia. Segundo a polícia, ele havia embarcado em Andradina, em São Paulo, e desembarcaria na cidade de
Cafelândia. Ander foi levado para
o cadeião da 15ª Subdivisão Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

O CRIME
Ander era o terceiro passageiro de um veículo que atropelou e matou o
ciclista Crezio Márcio Maia, de 46 anos, no dia 8 de dezembro, na marginal
da BR-277, na região do Bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel. O
carro em que ele estava trafegava na marginal em alta velocidade em uma
troca de tiros com outro veículo quando atingiu o ciclista, que voltava de
uma confraternização. A vítima morreu antes mesmo de o socorro chegar.
Os outros dois ocupantes do veículo, Wellington Corrêa Ramos e Arlei
Mello, foram presos em flagrante no mesmo dia do acidente.

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Cascavel
flagrou 30 veículos acima da velocidade em três horas
de operação realizada na PR-180 na tarde dessa
quinta-feira (31). Um dos veículos foi flagrado a
139 km/h, quase 70% acima da velocidade
permitida. Um caminhão também foi fotografado a
103 km/h. A velocidade máxima permitida para aquela
via é de 80 km/h para veículos leves e pesados.
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FC Cascavel recebe Foz
neste sábado no Olímpico
Vice-líder do Grupo B da Taça
Barcímio Sucupira Jr, a 1ª do Paranaense de Futebol 2019, o FC Cascavel recebe o Foz do Iguaçu neste
sábado disposto a assumir o topo
da classificação e ficar ainda mais
perto de carimbar sua vaga na semifinal. O jogo, marcado para as
20h no Estádio Olímpico, é válido
pela 5ª e penúltima rodada.
Será o retorno da Serpente Aurinegra para casa depois de duas
partidas seguidas como visitante.
E o saldo foi o melhor possível:
duas vitórias, diante de Londrina (3

a 1) e Operário (1 a 0).
Assim, os comandados do técnico Paulo Foiani chegam embalados em busca do primeiro gol e dos
primeiros três pontos diante de seu
torcedor. Em dois jogos como mandante, o FC Cascavel não saiu do
zero diante de Toledo e Athletico.
“Na estreia houve uma tensão
e foi um clássico, mas nos comportamos bem. Contra o Athletico tivemos um primeiro tempo equilibrado e no segundo tivemos mais volume de jogo, faltou o último detalhe. Já contra o Londrina o adversá-

rio foi superior no primeiro tempo,
mas no segundo conseguimos fazer os gols e sair com a vitória. Diante do Operário foi um jogo truncado, de marcação muito forte.
Sabíamos que teríamos de entrar
‘de corpo e alma’ e jogamos para
vencer. Para nós, cada jogo é o da
nossa vida. A entrega tem que ser
ao máximo. Só temos o Paranaense para disputar. Então, tem que
ser no limite pra que possamos
conquistar calendário para o ano
que vem e o segundo semestre”,
explica Foiani.

DESFALQUES?

INGRESSOS

Destaques nos dois jogos contra
Londrina e Operário, os
atacantes Ricardo Lobo e
Tocantins, que juntos marcaram
os gols das vitórias nas últimas
rodadas, deixaram o campo
reclamando de dores na noite de
quarta-feira, em Ponta Grossa, e
passaram a ser dúvidas contra o
Foz. Lobo pediu substituição aos
32min do primeiro tempo e
Tocantins aos da segunda etapa,
ambos por desconforto muscular.
Eles passaram, ontem, por
exames médicos. Hoje, às 9h no
CT, está marcado o último treino
antes do jogo deste sábado, o
último do FC Cascavel na fase de
grupos da 1ª Taça. No próximo
domingo (10), visitará o Maringá.

Para FC Cascavel x Foz do Iguaçu, às 20h deste sábado no Estádio Olímpico,
os torcedores vestidos com a camisa oficial da Serpente Aurinegra pagarão
promocionalmente R$ 17 para o setor de arquibancadas, que tem entradas a
R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Já para o setor de cadeiras cobertas os valores
são R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).
FÁBIO DONEGÁ

De volta para casa depois de duas rodadas seguidas como visitante, período no qual foi
derrotado pelo Operário (1 a 0) e venceu o Foz do Iguaçu (2 a 0), o Cascavel CR recebe
o Maringá neste domingo em busca de manter vivo o sonho de classificação à semifinal. A
mesma meta tem o adversário, que no meio de semana foi derrotado em Cianorte (1 a 0) e
segue sem vencer no campeonato. O jogo está marcado para as 17h no Estádio Olímpico.
Será apenas a segunda partida da Serpente Tricolor em casa no Paranaense 2019. Na
anterior, foi derrotado por 3 a 0 pelo Londrina. Para o compromisso neste domingo, os
ingressos estão sendo vendidos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para as cadeiras cobertas
e a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para as arquibancadas descobertas.

JOGAM HOJE
18h30
20h50
23h10
18h
17h45
17h30

SUL-AMERICANO SUB-20
Argentina x Colômbia
Equador x Uruguai
Venezuela x Brasil
ESPANHOL
Huesca x Valladolid
FRANCÊS
Lille x Nice
ALEMÃO
Hannover 96 x RB Leipzig
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Palmeiras x
Corinthians
Clássico mais tradicional e de
maior rivalidade do Estado de São
Paulo, com mais de 100 anos de
confrontos, o Dérby entre Palmeiras
e Corinthians é o destaque da 5ª
rodada do Paulistão 2019, às 17h
deste sábado, no Allianz Parque.
O duelo decidiu o último campeonato estadual e seguiu durante
muito tempo com polêmicas fora de
campo. Tudo pela marcação de um
pênalti, a favor do Verdão, que oito
minutos depois foi desmarcado
com possível interferência externa.
Esse imbróglio foi parar na Justiça
com ameaça alviverde de impugnação do campeonato, que passou a
ser chamado de “Paulistinha” pe-

PAULISTA
Grupo A
J V
4 4
4 1
4 1
4 0

E D GP GC SG
0 0 1
11 10
2 1 3
1
2
2 1 4
3
1
3 1 2
4 -2

Grupo B
4 3
4 2
4 2
4 0

1
1
0
2

0
1
2
2

5
2
1
2

1
3
4
8

4
-1
4
-6

Grupo
4
4
4
4

C
2
1
1
1

1
2
1
1

1
1
2
2

4
3
3
2

3
5
5
7

1
-2
-2
-5

Grupo
6 4
5 4
4 4
1 4

D
2
1
1
0

0
2
1
1

2
1
2
3

7
2
3
2

4
2
3
5

3
0
0
-3

Pos. Time
1º Santos
2º Ponte Preta
3º Red Bull
4º São Caetano

PG
12
5
5
3

1º
2º
3º
4º

Palmeiras
Novorizontino
Guarani
São Bento

10
7
6
2

1º
2º
3º
4º

Ferroviária
Bragantino
Corinthians
Mirassol

7
5
4
4

São Paulo
Oeste
Ituano
Botafogo

1º
2º
3º
4º

11h
17h
19h
19h
17h30
20h
19h

PARANAENSE
Pos. Time
1º Londrina
2º Operário
3º Toledo
4º Athletico
5º Maringá
6º Foz do Iguaçu

GRUPO A
PG J V
7 4 2
7 4 2
6 4 1
4 4 1
3 4 0
1 4 0

E
1
1
3
1
3
1

D
1
1
0
2
1
3

GP
6
3
4
3
2
0

GC SG
4
2
1
2
2
2
3
0
3
-1
10 -10

Pos. Time
1º Coritiba
2º FC Cascavel
3º Cascavel CR
4º Cianorte
5º Paraná
6º Rio Branco

GRUPO B
PG J V
8 4 2
8 4 2
6 4 2
6 4 1
5 4 1
1 4 0

E
2
2
0
3
2
1

D
0
0
2
0
1
3

GP
7
4
3
1
4
4

GC SG
2
5
1
3
5
-2
0
1
1
3
9
-5

5ª RODADA
20h
20h
17h
17h
17h
17h

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

AS EQUIPES
Para este domingo, fica a expectativa quanto à escalação do Palmeiras, que
chegou a ameaçar utilizar sua equipe de transição no campeonato, mas que
tem atuado com força máxima, o que o fez chegar a 13 jogos de
invencibilidade na última quarta-feira, desde o Brasileirão 2018. No
Corinthians, que oscila neste início de temporada e está fora da zona de
classificação para as quartas de final, a novidade pode ser Vagner Love,
devidamente registrado e apto a estrear no clássico.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

5ª RODADA
17h

los palmeirenses.
Esse episódio fez o Palmeiras
romper com a Federação local, que
passou a identificar todos os responsáveis pela arbitragem na escala dos jogos a partir deste ano,
além de ter feito a TV Globo, responsável pelas transmissões do
campeonato, adotar como regra a
não reprodução de lances até a
decisão final do árbitro sobre determinada jogada.
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SÁBADO
Palmeiras x Corinthians
DOMINGO
Mirassol x Guarani
São Paulo x São Bento
Ituano x Santos
Bragantino x Ponte Preta
SEGUNDA-FEIRA
Oeste x Novorizontino
Ferroviária x Red Bull
TERÇA-FEIRA
Botafogo x São Caetano

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

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.

123456-

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 1O DE FEVEREIRO DE 2019
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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ESPORTE

HOJE NEWS, 1O DE FEVEREIRO DE 2019

O início do fim de Aldo no UFC
Um dos maiores nomes da história do MMA, o manauara José
Aldo inicia neste sábado sua aposentadoria no UFC, em luta contra o brasiliense Renato Moicano
no penúltimo combate do evento
em Fortaleza (CE), pelo peso pena.
O card principal está marcado
para iniciar às 23h (de Brasília).
“Luto agora em Fortaleza e estamos fechando de fazer a próxima luta em 11 de maio, em Curitiba, e aí depois finalizar [a car-

reira] no segundo semestre com
um evento que vai ter no Brasil”,
disse Aldo, de 32 anos.
Em Fortaleza, José Aldo enfrenta um oponente de 29 anos que
tem surpreendido em sua categoria. O “novato” Moicano vem de
duas vitórias consecutivas, sendo a última sobre o experiente
Cub Swanson. Já Aldo tem alternado bons e maus momentos.
Sua última luta marcou a volta do
tradicional “Scar face” com um
CBF

nocaute ainda no primeiro round
sobre Jeremy Stephens, em julho
do ano passado.
No UFC cearense, a luta principal da noite será entre Raphael
Assunção e Marlon Moraes, pelo
peso galo. O Card principal terá ainda Demian Maia x Lyman Good,
Charles do Bronx x David Teymur,
Johnny Walker x Justin Ledet e Livinha Souza x Sarah Frota.

GAÚCHO
Pos. Time
1º Grêmio
2º Caxias
3º Pelotas
4º N. Hamburgo
5º São José
6º Aimoré
7º Internacional
8º Juventude
9º Veranópolis
10º Avenida
11º B. de Pelotas
12º São Luiz

PG
10
7
7
7
6
6
4
4
3
3
3
2

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

E
1
1
1
1
0
3
1
1
3
3
3
2

D
0
1
1
1
2
0
2
2
1
1
1
2

GP
12
6
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1

GC SG
1 11
3
3
2
1
5
-2
2
1
2
1
5
-2
6
-3
4
-1
3
-1
6
-3
6
-5

5ª RODADA
17h
18h
18h
18h
20h40
20h30

DOMINGO
Caxias x Grêmio
Aimoré x Juventude
Avenida x Pelotas
São José x Veranópolis
SEGUNDA-FEIRA
Internacional x B. de Pelotas
TERÇA-FEIRA
São Luiz x Novo Hamburgo

CARIOCA
Depois de estrearem no hexagonal final do Sul-Americano de Futebol Sub-20 com
empates, Brasil e Venezuela medem forças em clima de guerra nesta sexta-feira, às 23h10
(de Brasília), no Chile. Os brasileiros ficaram no 0 a 0 com a Colômbia e os venezuelanos
no 1 a 1 com o Uruguai. Na primeira fase, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 1, mas
terminou atrás na classificação, em segundo lugar. Neste hexagonal, apenas o Equador largou
na frente, ao vencer a Argentina por 2 a 1. Hoje será realizada toda a 2ª rodada.

SUPER BOWL 53
Neste domingo, às 21h (de Brasília), Los Angeles Rams e New England Patriots
entrarão em campo para a disputa do Super Bowl 53, com transmissão exclusiva
da ESPN e do WatchESPN. Será a nona vez que Tom Brady, quarterback dos
Patriots, disputará a grande decisão de uma temporada, buscando seu sexto
título já aos 41 anos. E se depender do histórico do “Marido da Gisele
Bundchen”, a partida do domingo será cheia de emoção. Afinal, nenhuma das
oito decisões anteriores terminou com uma diferença de pontos maior do que
uma posse de bola. No histórico de final de Tom Brady, ele levou a melhor em
cinco delas (2002, 2004, 2005, 2015 e 2017) e terminou como vice-campeão em
outras três (2007, 2011 e 2017).

Pos. Time
1º Vasco
2º Fluminense
3º Volta Redonda
4º Americano
5º Portuguesa
6º Madureira

GRUPO B
PG J V
12 4 4
10 4 3
7 4 2
3 4 1
1 4 0
1 4 0

E
0
1
1
0
1
1

D
0
0
1
3
3
3

GP
8
12
7
2
1
1

GC SG
2
6
2
10
8
-1
7
-5
5
-4
7
-6

Pos. Time
1º Flamengo
2º Bangu
3º Boavista
4º Resende
5º Cabofriense
6º Botafogo

GRUPO C
PG J V
10 4 3
7 4 2
6 4 2
5 4 1
4 4 1
1 4 0

E
1
1
0
2
1
1

D
0
1
2
1
2
3

GP
8
4
4
4
4
2

GC SG
4
4
2
2
6
-2
4
0
4
0
6
-4

5ª RODADA
19h
19h
19h
17h
17h
17h

SÁBADO
Vasco x Fluminense
Volta Redonda x Portuguesa
Madureira x Americano
DOMINGO
Flamengo x Cabofriense
Boavista x Botafogo
Resende x Bangu

