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A fase de grupos da 1ª Taça do Paranaense chega ao fim neste domingo com as
12 equipes em campo às 17h. Apenas o FC Cascavel já está garantido na

próxima fase. Para antecipar o Clássico do Guizo, o CCR precisa vencer o Toledo,
em casa, e torcer para que Coritiba e Cianorte tropecem.  Pág. 14
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Governador: “Cascavel é referência de gestão pública”
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 “Começamos mais uma
quinta-feira combatendo o
bom combate. Temos uma
missão e vamos cumpri-la.

Precisamos estar unidos para
transformar o Brasil em um
local mais seguro para os

cidadãos de bem! Não
perderemos esta

oportunidade única. Nenhum
assassino irá nos parar”.

Opinião
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 Internado no Hospital Albert

Einstein, o presidente Jair

Bolsonaro postou em sua conta no
Twitter que seu governo não

perderá a oportunidade de

transformar o Brasil em um país
seguro para os brasileiros.

CANJA DE GALINHA E GUERRA DE NARRATIVAS
 Guerra de narrativas. Essa é a expressão do momento. Direita e esquer-

da se engalfinham em torno da dita cuja que, em resumidas contas, seria a luta
para fazer valer uma versão a respeito de determinados fatos, que lhe seja
conveniente em termos políticos. Resumindo: é um jogo de palavras ocas que
tem consequências políticas reais, para o bem ou para o mal.

Naturalmente, podemos aderir, se assim desejamos, à narrativa que
é contada pela canhota ou pela destra. Essa, aliás, é uma decisão que
cabe a cada um de nós e a mais ninguém. Porém, não nos esqueçamos
que credulidade excessiva é algo temeroso. Algo que aumenta, significa-
tivamente, a possibilidade de sermos feitos de otários de verde amarelo,
ou de vermelho e amarelo.

Detalhe: essa possibilidade sempre está presente.
Agora, se somos daqueles que gostam de dosar a percepção dos

fatos com uma boa porção de ceticismo, podemos afirmar que estaremos
munidos de anticorpos porretas para enfrentar os efeitos colaterais e os
impactos diretos dessa guerra verborrágica.

A razão disso é bastante simples: se tivermos sempre em mente que
para além das narrativas, para além das versões dos acontecimentos,
existem os tais dos fatos, e entendermos que esses devem ser investiga-
dos, conhecidos por nós, estaremos cultivando em nossa alma uma
predisposição salutar de alerta.

Não apenas isso. Se nunca nos esquecermos que a referida guerra
é o confronto de versões, e que essas devem ser confrontadas umas com
as outras e todas elas com os fatos, a probabilidade de entendermos o que
realmente está em jogo na luta pelo poder se agiganta um bom tanto.

Isso não significa que devemos ser neutros. Aliás, eis aí uma narra-
tiva bocó: neutralidade.

Ceticismo político significa apenas que não devemos esquecer que,
como nos ensina Russell Kirk, a prudência é a virtude número um
quando o assunto é política, tanto para os agentes políticos como para os
cidadãos comuns.

Por fim e por isso, todo cidadão deveria cultivar consigo uma boa
dose de ceticismo frente a partidos, ideologias, líderes e tutti quanti. Tal
cultivo é indispensável para não confundirmos perigos imaginários com
temores reais e vice-versa e, desse modo, para não acabarmos com-
prando gato por lebre, como tantas vezes fazemos.

Fim. Hora do café.

Dartagnan da Silva Zanela é escritor
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Contorno Norte avançado
O governador Ratinho Júnior (PSD) destacou ontem que
está avançado o processo para a execução do Contorno
Norte de Cascavel. A obra seria a solução para reduzir o

fluxo de veículos no Trevo Cataratas. O projeto, segundo
Ratinho, está pronto no Dnit (Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes), o que facilitaria a
execução da obra. Porém, ela ainda depende de recursos
da União: “Agora vamos cobrar a liberação de recursos”,
disse ontem Ratinho, que passou pelo conturbado trevo.

Cobranças
Essa é apenas uma das
cobranças feitas pelo prefeito
Leonaldo Paranhos, que
garantiu ainda cobrar uma
solução para o escoamento
da produção agrícola do
oeste paranaense. Paranhos
quer uma solução para o
gargalo em Guarapuava,
onde os trilhos que seguem
ao Porto de Paranaguá
estão sob concessão da
Rumo, que escolhe a dedo
quem deixa passar.

Não era e agora é?
A famigerada obra do
Centro de Atletismo em
Cascavel deverá mesmo
abrigar o Colégio Militar.
Paranhos disse que está em
tratativas com o governo
estadual e com a União a
respeito. No ano passado,
o Governo Cida descartou
o projeto devido a
condições estruturais.

Segundo Paranhos, o que
houve foi um “desencontro
de informações” que
classificou como “um
problema de ordem
técnica”. Ele disse que “a
unidade executada pelo
Ministério da Educação é
para alto rendimento, que
continuará e não será
retirado. Queremos apenas
usar mais esse espaço”.

Assembleia
Quem também esteve em
Cascavel foi o presidente
reeleito da Assembleia
Legislativa, Ademar
Traiano. Ele adiantou que
está intensa a disputa pela
presidência da Comissão de
Justiça, no entanto, a
vaga já estaria definida:
delegado Fernando
Francischini (PSL). “São 13
membros na Comissão. Eles
elegem o presidente e
Franscichini teria nove
assinaturas”.

Sessão definida

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Entrarão em votação pareceres contrários da Comissão de
Justiça: ao projeto que proíbe inauguração de obras inacabadas.
A justificativa é de que cada poder tem autonomia, ou seja, os
vereadores estão colocando o dedo onde não deveriam.

 Outro parecer está atrelado ao projeto que proíbe publicidade
misógina, sexista ou estimuladora a agressão às mulheres. A
comissão diz que a União é responsável por essa legislação.

O Legislativo cascavelense definiu a pauta da sessão de
segunda-feira, às 9h30. Alteração da lei complementar
sobre o Estatuto das Microempresas, o Domicílio
Tributário Eletrônico para que os contribuintes tenham
acesso às contas on-line e um substitutivo ao
anteprojeto que implanta o Programa de Prevenção e
Combate à Evasão Escolar, que tem como público-alvo
apenas alunos da rede municipal, com convênio posterior
com o Núcleo Regional de Educação.

Punição sem atingir
reputação da Guarda

Com o parecer pron-
to da Corregedoria da
Guarda Municipal, o pre-
feito Leonaldo Paranhos
(PSC) pretende despa-
char entre hoje e segun-
da-feira a decisão sobre
o futuro dos três guar-
das municipais flagra-
dos agredindo um mora-
dor com socos e chutes.

Passado um mês e
meio do caso, Paranhos
alega que precisa anali-
sar com cuidado antes de
oficializar o anúncio: “O
relatório está pronto e
assinado pela Secretaria
[de Política sobre Drogas
e Proteção à Comunida-
de]. Infelizmente, não li o
relatório devido ao Show
Rural e quero fazer isso
com muita dedicação. É
um assunto polêmico,
preciso tomar uma deci-
são prudente. Devo assi-
nar amanhã [hoje] ou na
segunda-feira”.

Uma investigação para-
lela ocorre na Polícia Civil
devido à queixa de lesão
corporal registrada por
parte da vítima.

Os guardas estão sus-
pensos das atividades na
rua desde que o caso veio
a público no início do ano
e estão restritos a servi-
ços internos.

Um dos guardas che-
gou a pedir exoneração,
mas, como já havia sido
aber ta a sindicância,
ele teve que permane-
cer no cargo.

Antes mesmo de ler o
relatório, Paranhos diz que
está preocupado em “man-
ter a reputação da Guarda
Municipal” e que esse se-
ria um caso isolado que
merece punição. “Tenho
feito de tudo para manter
a boa imagem da Guarda.
Tivemos investimentos al-
tos. A Guarda custa mui-
to caro, mas diante da ne-
cessidade avaliamos que
ela é muito importante.
Não vou deixar nada atin-
gir a imagem da corpora-
ção. Ações isoladas de-
vem ser tratadas de ma-
neira isolada. A punição é
necessária, mas quero
fazer de forma muito jus-
tificada, sem emoção”.

Treinamento aos guardas é liberado
Após um ano e sete meses vivendo de promessas, os servidores
aprovados no concurso da Guarda Municipal de Cascavel estão
prestes a iniciar o curso de formação obrigatório, travado por
falta de convênio entre a prefeitura e a Secretaria de Estado de
Segurança Pública.
Ontem o governador Ratinho Júnior (PSD) assinou a parceria,
dando fim a essa celeuma. O entrave era um acordo
descumprido na primeira formação, quando a administração
pública havia se comprometido em reformar o estande de tiros
da Polícia Militar - obra que agora deve ser executada com
custo estimado na época de R$ 150 mil.
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) disse que, a partir desse
curso, os novos guardas municipais devem assumir as vagas
imediatamente. “São 72 novos guardas na corporação. Acredito
que a partir de março o curso já esteja liberado. Estávamos há
oito meses esperando esse convênio para liberar o treinamento
e agora está resolvido em definitivo”, garantiu.
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Em ato na porta de entrada da
Prefeitura de Cascavel na manhã des-
sa quinta-feira (7), o governador Rati-
nho Junior oficializou a transferência
da sede do Governo do Estado.

Ratinho afirmou que Cascavel
“é uma cidade extremamente im-
portante para o desenvolvimen-
to do oeste e também do Para-
ná” e disse que a transferência
da sede é uma “gestão de traba-
lho”, com todos os secretários
estaduais atendendo uma inten-
sa agenda de compromissos du-
rante esses dois dias.

“Cascavel tem sido exemplo
em várias áreas e temos tido a
humildade de buscar bons exem-
plos em gestões não só no Para-
ná, também fora”. Um dos exem-
plos citados pelo governador é a
transmissão ao vivo das licitações
pela internet: “É algo que já é fei-
to em Cascavel, feito pela gestão
Paranhos, e essa ideia trouxemos
para o nosso plano de governo e

Ratinho: “Cascavel é referência
de gestão pública no País”

EM clima festivo, Paranhos e Ratinho “dividem” Cascavel

 SECOM

 O prefeito Leonaldo Paranhos disse
que “esta não é uma visita festiva,
mas uma reunião de trabalho” e
destacou que desde cedo vários
secretários municipais, com as
equipes do Estado, já estavam
trabalhando. “Visitas em escolas, em
unidades de saúde, visitas da
Secretaria da Família com a
Assistência Social. É um dia de
trabalho como se fosse lá em
Curitiba. Hoje somos a capital do
Estado”, destacou.
Paranhos aproveitou para falar que
Cascavel vive um momento diferente
e a transferência da sede do governo
já no início da gestão “é um gesto que
nos engrandece muito”. “Nosso

daqui a alguns dias vamos anun-
ciar para trazer transparência”.

Ratinho anunciou para depois
do Carnaval a divulgação de um
balanço sobre o enxugamento da
máquina e as revisões dos contra-

tos do Estado e as diversas ações
que geraram economia aos cofres
públicos. No encerramento do seu
pronunciamento, afirmou ainda que
“Cascavel é hoje uma grande refe-
rência de gestão pública no País”.

governo é muito simples. É um
governo que decidiu abrir a prefeitura
para discutir com toda a sociedade. É
um governo que tem como prioridade
absoluta o combate à corrupção.
Nosso governo não tem uma mancha
de corrupção porque nos
determinados a fazer isso”.
O prefeito acrescentou ainda que
teve muito cuidado ao pleitear a
vinda do governo porque não
contempla apenas Cascavel, mas
toda a região oeste. “É um feito
inédito para Cascavel e para as 31
edições do Show Rural Coopavel,
que é um evento que transcende a
questão da agricultura e da
tecnologia e traz relacionamento e

motivação para o País”.
Sobre as cobranças que devem ser
feitas nesses dois dias, Paranhos disse
que não são cobranças meramente
políticas. “Não! Estamos dizendo ao
Governo do Estado e ao Governo
Federal que queremos ajudar a
resolver os nossos gargalos. Não
queremos ficar numa arquibancada
cobrando e esperando as coisas
acontecerem. O oeste é uma região
responsável, produtora e que quer
continuar dando a contribuição.
Então, governador, cada centavo que
o senhor colocar em Cascavel será
muito bem cuidado e vamos prestar
contas de todos os milhões que forem
colocados aqui”.

 Reunião de trabalho
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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- DIEGO RODRIGUES PEREIRA E DAIANE DE LIMA

02- LUCAS RAISER DA CRUZ E THAYANE ZORNITTA DA COSTA

03- MATHEUS HENRIQUE BRUNIERE DE OLIVEIRA E ANAELY PRADO KERKHOVEN

04- MARCIO DE OLIVEIRA SILVA E JOSLAINE CAMARGO DE OLIVEIRA

05- PEDRO VILMAR BELESQUE E LUISA LOPES DE LIMA

06- LUCAS ANDRÉ WEBER RIVAS E EVELYN DA SILVA

07- LUIZ HENRIQUE MROZINSKI DE GODOY E GABRIELLI DE SOUZA GONZALEZ

08- MAURICIO TADIOTO E MARCIA LOPES PRUZAK

09- DOUGLAS HENRIQUE SPOHR E CAROLINE AZEVEDO RAMOS

10- ANTONINHO TRENTO NETO E HALLANA MICHELI FARDIN MOSSMANN

11- JEFERSON AURÉLIO FERLA E MARIA EDUARDA PERLIM DE CASTRO

12- LUIZ EDUARDO CADAN SILVA E CAMILA SANTOS ABREU

13- ABNER ÁVILA E JANAINA BERNAL DA SILVA

14- LUCAS HENRIQUE BOURSCHEIDT E LAURA HIPOLITO XAVIER

15- KLERISSON BONATTO DE SOUZA E INGRID DE PAULA SILVA DE OLIVEIRA

16- THYAGO ALEXANDER DE PAIVA MAGALHÃES E LUIZA SCAPINELLO BROCH

Cascavel, 08 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

 O presidente do Hospital do Cân-
cer Uopeccan, Leopoldo Nestor Fur-
lan, e os demais membros da direto-
ria, receberam nessa quinta-feira (7)
o secretário da Saúde do Paraná,
Beto Preto, além da coordenadora da
Rede de Urgência e Emergência de
Medianeira, Ângela Maria Cervo.

O secretário conheceu a estru-
tura e os serviços oferecidos pelos
profissionais da instituição.

Em reunião com os diretores, dis-
cutiram sobre a nova estrutura em
Medianeira, que ainda está em pro-
cesso. O local contará com uma ex-
tensão da Uopeccan de Cascavel
para a realização de pequenos pro-
cedimentos ambulatoriais, exames
de mamografia, quimioterapia e con-
sultas de triagem. “Quando se fala
em regionalizar, é preciso estudar,
dividir pacientes. É cabível e é preci-
so resolver”, afirma Beto Preto.

Ângela explica que o objetivo é a
segurança do paciente e oferecer o
melhor atendimento: “Isso vai dimi-
nuir o fluxo de pacientes na estrada,

Secretário da Saúde
visita a Uopeccan

além do tempo. Levar a Uopeccan
para Medianeira é dar mais qualida-
de e se tornar referência na região”.

O agora vice-presidente da Uo-
peccan, Ciro Kreuz, apresentou o
projeto da Uopeccan de Medianei-
ra para o secretário, o qual será
realizado em parceria com a prefei-
tura local e a Unimed. “Temos mé-
dicos que atendem em outras cin-
co cidades da região, mas isso vai
aliviar o fluxo de pacientes vindo
para Cascavel”, explica.

Atenção: pode faltar
água no seu bairro

 A Sanepar informa que serão executados serviços
de conserto da adutora que leva a água da estação

de tratamento até o Centro de Reservação do
Bairro Esmeralda, em Cascavel. Os trabalhos serão

feitos neste domingo (10) a partir das 4h e
podem se estender até as 18h. Nesse período
pode ocorrer desabastecimento temporário nas
regiões dos Bairros Santa Cruz, Santo Inácio,
Santo Onofre, Esmeralda, Santos Dumont,

Guarujá e Pioneiros Catarinenses. O
abastecimento deve voltar à normalidade a partir

das 22h e será de forma gradativa.
Só ficarão sem água durante esse período quem

não tem caixa de água no imóvel. A Sanepar
sugere que cada casa tenha uma caixa de pelo

menos 500 litros.
A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é
feito pelo telefone 0800 200 0115, que
funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a
conta de água ou o número de sua matrícula.

 Cerca de 31 mil alunos da rede
municipal de Cascavel iniciaram ontem
o ano letivo. As equipes de servidores

de cada instituição retornaram ao
trabalho na semana passada e agora

receberam a comunidade escolar para
mais um ano de trabalho. Os

estudantes já começaram a receber os
kits de uniforme escolar deste ano.

SECOM
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 O início do ano letivo é sempre
uma festa. Mas no Cmei (Centro
Municipal de Educação Infantil)
Raio de Luz, no Bairro Claudete,
não foi bem assim, ao menos para
os pais. O problema é a estrutura
física, velha, danificada e que repre-
senta risco aos pequenos.

“O prédio é velho e não tem con-
dições de receber alunos. Não tem
acessibilidade, não fizeram melho-
rias, nada... os riscos são grandes.
E se o muro cair ou uma criança
se machucar em um daqueles
brinquedos velhos?”

O medo da mãe se justifica. A
estrutura do centro é década de
1980 e desde então passou por
pequenas reformas. Agora, a ação
do tempo está mais que evidente.
“Há 18 anos trabalha aqui e os pais
sempre reivindicam obras e melho-
rias”, admite a diretora do Cmei,
Vera Lúcia de Freitas.

A unidade funciona em tempo
integral e atende 52 alunos de um
a quatro anos.

A reportagem esteve no Cmei
ontem. E à primeira vista já se iden-

Ano novo e Cmei velho
 CARA NOVA

A assessoria da Secretaria de
Educação informou ontem que o

Cmei Raio de Luz será reformado e
ampliado até o ano que vem. O

projeto está pronto, foi encaminhado
para o departamento financeiro e

então seguirá para licitação. A obra
está orçada em R$ 1.073.325,14.

Em nota, a assessoria disse que o atual
imóvel “foi concebido em uma época
em que não havia consciência coletiva

e tampouco legislações específicas para
a construção desse tipo de edificação.

Neste contexto, atualmente as
instalações não atendem plenamente

às normas do Corpo de Bombeiros
Militar do Paraná e da Vigilância

Sanitária, comprometendo assim a
obtenção das licenças de

funcionamento do estabelecimento”.
O projeto prevê ampliação de duas
salas de aula, sala de professores e
instalações sanitárias; readequação
da cozinha, depósito de merenda,
lavanderia, fraldário e berçário;

substituição dos revestimentos de
piso e parede, pintura; substituição

de esquadrias e construção de
estacionamento. A cobertura e o
muro serão refeitos. Conforme a

secretaria, o projeto demorou para
ser concluído devido a questões

estruturais do prédio atual.

tifica boa parte dos problemas. Na
frente há um muro improvisado com
tapume: “Está muito inseguro com
aquele muro. É muito fácil alguém
entrar e ter acesso às crianças. Eu
não peço só pelo meu filho, mas por
todas as crianças e até pelos pro-
fessores, que podem ser diretamen-
te afetados pelas péssimas condi-
ções do prédio”, ressalta uma mãe.

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos

MURO improvisado e um prédio velho são os cenários de boas-vindas que os pais e alunos encontraram ontem

PROBLEMAS são visíveis por todo o prédio
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Ministra da Agricultura
“fecha” 31º Show Rural

A ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tereza Cris-
tina, chega hoje a Cascavel para
prestigiar o Show Rural Coopavel.
Ela chega com agenda cheia e será
recepcionada pelo governador Ra-
tinho Junior, já que até esta sexta-
feira a sede do governo estadual é
no parque tecnológico.

Além de conhecer o melhor do
agronegócio, a ministra participa do
lançamento do livro infantil “O Mis-
tério do Ribeirão Vermelho”, que
trata de conservação de solos e
plantio direto. A cerimônia está
agendada para as 13h30 no estan-
de da Itaipu. A obra do jornalista
Wilhan Santin é inspirada na traje-

tória de Herbert Bartz, um dos pio-
neiros da adoção do plantio direto
na América Latina. Ambos estarão
no evento em Cascavel.

Tereza Cristina estará acompa-
nhada dos secretários do Mapa de
Agricultura Familiar e Cooperativis-
mo, Fernando Schwanke, e de Aqui-
cultura e Pesca, Jorge Seif Júnior,
além do presidente da Conab, Mar-
celo Bezerra, e de parlamentares.

HOJE é o último dia do Show Rural; ainda dá

tempo de você visitá-lo

Agenda da ministra:

AÍLTON SANTOS

 Visita à Feira Show Rural Coopavel
   Horário: 10h40

 Entrevista Coletiva
   Horário: 11h30

 Lançamento do livro O Mistério do
    Ribeirão Vermelho
   Horário: 13h30

 Lançamento de Tecnologias da Embrapa
   Horário: 14h30
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Ainda dá tempo de você visitar o

Show Rural, que segue até o fim da

tarde desta sexta-feira, que tem

muita, mas muita coisa interessante

para ver, e, é claro, mulherada

bonita, como estas três que Arivonil

Policarpo fez questão de registrar

para você ver: Chaiane Cristina,

Marcela Badan e Ainá Ana de Lima

Menino Sinho
A CasaNóz estreia a

programação teatral deste
ano com uma superparceria

com os Risologistas Doutores
do Riso, que apresentarão o

espetáculo A História do
Menino Sinho, inédito em

Cascavel. O espetáculo narra a
biografia do músico

brasileiro Hermeto Paschoal,
com a atuação do Palhaço

Jhonatan DrPropicio e trilha
sonora de Aline Morena.

Imperdível! Sábado dia 16,
às 16h. Ingressos:

www.vakinha.com.br.

Sangue de Inocente
Neste sábado, às 19h, Algacir Santos Junior lança sua obra “Sangue

de Inocente”, no Centro Cultural Gilberto Mayer, em Cascavel.

Quem acaba de completar

mais um ano de vida é

Alessandro Major. Felicidades!

D
IV
U
L
G
A
Ç
Ã
O

Felicidades!

Marco Antonio Oliveira da
Silva, Aldecir Lissandretti,

Eliseu Zanella, Viviane
Camargo, Luciano

Domingues, Nilda Kothe,
Ferdinando Knollseisen, Jair

Pereira Gomes, Nilson
Machado e Edson Lourenço.

Envelhecer    é uma M...
Quando você acha que já sabe

de tudo   , você começa a
esquecer!
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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
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Teresa diz a Arthur que tentar ser feliz
Em “Teresa”, Teresa diz a Arthur que vai deixar as lembranças pra trás e tentar

ser feliz. Jonhy diz a Gema que Nico lhe emprestou o dinheiro que precisava
para pagar o hospital, mas pediu discrição. Luisa informa Arthur que vai viver

com Fernando. Aurora tenta convencer Mariano a entender Aída, pois a relação
de Rubens com Esperança mudou por completo a vida dela. Roberto

surpreende Joana e Heitor se beijando, Heitor diz que já mostrou seus papéis
de divórcio a Joana e ela já é sua namorada e logo se casarão. Roberto,

arrasado, decide ir embora de volta para seu povoado. Aída procura Esperança
para saber se o seu filho que espera é realmente de Rubens. Desesperada
Esperança diz que sim, mas que nunca vai tirar proveito disso, muito pelo

contrário, não espera nada dele. Mariano furioso diz a Aída que seu pai é quem
deveria confirmar se o filho de Esperança é dele. Teresa tenta ter intimidades

com Arthur e diz que deseja se apaixonar por ele novamente.

 � SBT

Malhação
Gabriela implora para que Rafael doe san-

gue para Flora. Leonor pede que Marcelo não
ceda às provocações de Solange. Bárbara sofre
com o estado de Flora e pede perdão a Gabri-
ela. Solange aborda Leonor sobre possíveis
mudanças em sua carga horária no Sapiência.
Flora entra em cirurgia. Gabriela agradece a
Rafael, que decide deixar o hospital. Alex estra-
nha a movimentação de Rafael. Rosália confi-
dencia a Maria Alice e Pérola que pensa em
abrir sua própria empresa. Leandro questiona
Bárbara sobre Luís. Márcio e Alex comentam
sobre o comportamento de Rafael.

Espelho da vida
André garante a Cris que irá resgatá-la da

clínica. Ana e Flávio pensam em retornar ao
Rio de Janeiro com Cris. Bola e Daniela come-
moram a simpatia e a simplicidade de Gigi.
André confronta Isabel, que tenta entrar no hos-
pital onde Cris está internada. Ana e Flávio es-
tranham encontrar Isabel na clínica. Mariane
procura Marcelo. Mauro e Gigi se reencon-
tram. Gerson dá uma lição de moral em Sheila.
Sheila decide romper seu acordo com Isabel e
afirma que tem uma prova contra a vilã. Alain
visita Cris, que pede para ler a carta de Julia
para Piedade novamente.

Verão 90
João tenta se explicar para Manu, mas a

menina vai embora do local. Janaína promete
dinheiro a Galdino, caso ele descubra o para-
deiro de Jerônimo. Moana se desculpa com
João. Álamo defende Diego e Catraca, e man-
da Quinzinho soltá-los. Otoniel conta a Janice
que foi demitido. Janaína se propõe a ajudar a
família de Janice, se candidatando à vaga de
vendedora da confecção de Álamo. Raimundo
planeja novas estratégias para o Baião de Dois.
Janaína pega roupas em consignação na con-
fecção de Álamo para vender. Manu se emoci-
ona ao escutar a música do Patotinha Mágica e
com a declaração de amor de João na Mare-
moto FM. Nicole pressiona Quinzinho a termi-
nar com Larissa.

O sétimo guardião
Valentina se defende de Murilo, e Jorge aju-

da a patroa. As crianças explicam para Ma-
chado sobre o sumiço de Feijão. Marcos Pau-
lo percebe o estado de Valentina e tenta desco-

brir o que aconteceu. Murilo avisa a Gabriel que
tem um plano contra Valentina. Júnior, Luz, Clo-
tilde, Peçanha e Machado procuram por Fei-
jão. Afrodite conta para Cristiana e Diana sobre
sua separação. Lourdes Maria sai para jantar
com Olavo. Mirtes proíbe as beatas de falarem
com Jurandir. Luz conversa com Aranha so-
bre o estado de Sóstenes. Marilda e Fabim se
encontram na loja.

As aventuras de Poliana
Durval conta para Luísa e Afonso que viu

duas mulheres com joias idênticas às de sua
mãe. Débora chega e dá de cara com os ca-
pangas dentro de sua casa. Um deles é aquele
para quem ela encomendou as ameaças que
Luísa estava sofrendo, e os dois se reconhe-
cem. Sérgio pede um aumento para Roger. As
propostas da chapa Contente se destacam no
debate. João discute com Poliana em meio ao
debate, e ela fica magoada, mas responde à

altura. A chapa Contente vence o debate graças
ao discurso emocionante de Poliana. Hugo diz
que, para Éric provar que realmente voltou a
ser seu amigo, terá que aprontar uma zoeira
“das boas” com Paola.

Jesus
O Satanás fala ao ouvido de Dimas. Petro-

nius se irrita ao ouvir a mulher encurvada falar
sobre Jesus. Claudia tenta apoiar Helena. Di-
mas afirma que não roubou o anel de Chuza.
Asisa diz que falará com seu filho sobre Jesus.
Filipe repara no anel de Judas. Helena pede
para ir ao jardim. Petronius pede para Caius
escoltar a filha de Pilatos até Roma. Claudia con-
versa com Joana sobre Helena. Pilatos lamen-
ta a atitude da filha. Edissa ajuda uma criança
carente. André implica com João. Deborah agra-
dece a ajuda de Tiago com as crianças. Caifás
pergunta sobre as obras do aqueduto. Judite
ainda cogita fugir com Gestas.

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você estará muito decidido hoje. Enfrente as suas
preocupações. Fazer uma massagem e cuidar do
seu corpo permite recarregar suas baterias. Pen-
se nisso também!

To
ur

o Tudo está indo muito rápido hoje e você vai ser
bombardeado com todos os tipos de pedidos - não
diga sim a todos. Você será mais eficiente se fizer
tudo mais devagar. Beba líquidos regularmente
para manter seus níveis de energia altos.

G
êm

eo
s Sua visão realista é construída na confiança que

vai motivar o seu grupo e você estará em boa com-
panhia. Sua mente está girando em todas as dire-
ções, o que é desgastante. Faça uma coisa de cada
vez e recarregue as baterias em ambientes calmos.

C
ân

ce
r Será necessário fazer algumas perguntas e ser fle-

xível a fim de resolver e realizar suas esperanças.
O cansaço que você está sentindo é devido à falta
de exercício. Você passou muito tempo sentado ou
não está fazendo exercício regularmente.

Le
ão

Você vai ter entusiasmo, mas vai continuar dei-
xando para resolver as coisas no último minuto.
As conversas que tiver hoje vão lhe trazer paz
interior. Não seja tão ansioso para ajudar os ou-
tros. Você precisa ter tempo para si mesmo, para
recarregar suas baterias.

V
ir

ge
m Você tem razão em não se levar a sério hoje, é só

seguir o que todo mundo faz. Você poderia tirar
um tempo para se descontrair antes que o estres-
se tome conta de você.

Li
br

a

Sua necessidade de liberdade o torna mais atra-
ente aos olhos dos outros. Você está definitiva-
mente saindo de sua concha. Você conhece me-
lhor as suas necessidades e será capaz de trans-
formar isso em uma vantagem . Você vai encontrar
um equilíbrio entre descanso e atividade.

E
sc

or
pi

ão Sua certeza é construtiva. Converse com as pes-
soas ao seu redor, você precisa discutir coisas
para ir adiante. Você corrigirá automaticamente
deficiências nutricionais na hora das refeições.
Sua saúde depende daquilo que come.

S
ag

it
ár

io Você sentirá um toque mais leve e será mais firme em
suas relações com os outros. Seu otimismo permite
que você encontre seu caminho. Tenha cuidado com
como você gerencia seus recursos e canalize sua
energia em sua comunicação com os outros.

C
ap

ric
ór

ni
o

Você vai recuperar o seu otimismo uma vez
que fizer uma escolha clara, não adie mais
isso. Você não pode manter a forma evitando
todos os prazeres essenciais. Pense em suas
necessidades básicas.

A
qu

ár
io Você vai receber uma boa notícia. Então, abra

o seu e-mail sem se preocupar! Não aceite as
coisas tão facilmente. Você vai se sentir me-
lhor se fizer um esforço com você mesmo. Vá
mais devagar.

 P
ei

xe
s É preciso tomar um tempo antes de recomeçar.

Os seus pensamentos o absorvem completa-
mente. Você precisa relaxar mentalmente, pro-
cure descansar.
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Giro da
Violência

Capotamento
Uma mulher de 25 anos capotou um
Gol após ter sido fechada por um
caminhão na BR-467, perímetro
urbano de Cascavel, nessa quinta-feira
(7). Ela contou que seguia no sentido
a Toledo quando o caminhão invadiu a
pista em que ela estava e, ao tentar
desviar, capotou e parou no
acostamento. Cristiane Daniel sofreu
cortes nos braços devido aos
estilhaços de vidro. O motorista do
caminhão fugiu sem prestar socorro.
Cristiane foi encaminhada à UPA
Tancredo e depois ao hospital.

Forte esquema garante
Show Rural “tranquilo”

 Reportagem: Bethania Davies
   Fotos: Aílton Santos

 DRONES APREENDIDOS
Nessa quinta-feira (7), a unidade móvel da Polícia Civil apreendeu um drone e

autuou o piloto que tentava levantar voo da aeronave sem autorização. De

acordo com a polícia, o homem foi abordado atrás de um estande e não tinha
autorização. “O drone foi apreendido e o piloto assinou um termo

circunstanciado. Ele vai responder por pilotar aeronave sem licença e também

por realizar pouso e decolagens em local não permitido”, explicou o investigador

da Polícia Civil Juliano Filardo.  A liberação de uso de drones no evento é feita

pela Polícia Civil, mas quem regulamenta o acesso ao espaço aéreo brasileiro e

fornece autorização para o voo de drones é o Decea (Departamento de Controle
do Espaço Aéreo). Segundo Juliano, apenas seis empresas têm a liberação para

realizar voos dentro do parque neste ano.

Cerca de 60 policiais fazem a
segurança diária no Parque Tecno-
lógico Coopavel durante a 31ª edi-
ção do Show Rural. Segundo o res-
ponsável pela segurança do even-
to, Valdecir de Oliveira, os servido-
res são de diversas forças como
Polícia Militar, Cavalaria da PM,
Choque, Rocam (Ronda Ostensiva
Com Apoio de Motocicletas),
BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira), Bope (Batalhão de Ope-
rações Especializadas) e até Es-
quadrão Antibombas, que garan-
tem a segurança e expõem o ar-
mamento e o trabalho de cada cor-
poração, e ainda a Guarda Munici-
pal de Cascavel. Além disso, foram
credenciadas cinco empresas es-
pecializadas que podem ser con-
tratadas para a segurança particu-
lar dos estandes.

Outra medida que tem dado
bons resultados é a pulseira para
crianças. Ao entrar no parque, cada
criança recebe uma pulseira na
qual é possível preencher o telefo-
ne e os dados dos pais, o que faci-
lita caso ela se perca.

A Polícia Civil instalou uma uni-
dade móvel dentro do parque, que
conta com seis policiais, cartório,
sala para delegado, cofre e até cela.

De acordo com o investigador
Juliano Filardo, com tanta seguran-
ça, o evento corre tranquilamente
e as ocorrências mais comuns são
de extravio de documentos e per-
tences, vendedores ambulantes
desavisados e populares que en-
tram com drones sem autorização.

Estado grave
Um motociclista ficou gravemente
ferido após colidir em um carro no
cruzamento da Rua Galileu com
Pitágoras, no Bairro Interlagos.
Segundo a Polícia Militar, a SUV
avançou a preferencial. O rapaz fraturou
o nariz e teve fratura exposta na perna.
Como ele perdeu muito sangue e estava
agitado, precisou ser entubado no loca
e foi levado para o HU (Hospital
Universitário). O motorista do veículo
teve ferimentos no rosto e no braço e
foi levado para a UPA Veneza.

Tentativa de estupro
Um homem de 47 anos foi preso pela
Polícia Militar no fim da tarde de
ontem por tentativa de estupro no
Bairro Cascavel Velho. De acordo com
os militares, o homem foi até a casa
da namorada e tentou passar a mão
nas partes íntimas da nora dela, uma
adolescente de 14 anos. A vítima
correu e pediu socorro para a sogra,
que acionou a polícia. Ao perceber
que a polícia foi chamada, o homem
fugiu, mas foi localizado perto da
casa. Ele foi encaminhado para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

CAVALARIA da PM ajudou a reforçar a segurança no Show Rural
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PARANAENSE
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Londrina 8 5 2 2 1 6 4 2
2º Operário 8 5 2 2 1 4 2 2
3º Toledo 7 5 1 4 0 4 2 2
4º Maringá 6 5 1 3 1 4 4 0
5º Athletico 5 5 1 2 2 4 4 0
6º Foz do Iguaçu 1 5 0 1 4 0 12 -12

GRUPO B

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º FC Cascavel 11 5 3 2 0 6 1 5
2º Coritiba 9 5 2 3 0 7 2 5
3º Cianorte 7 5 1 4 0 1 0 1
4º Cascavel CR 6 5 2 0 3 4 7 -3
5º Paraná 6 5 1 3 1 5 2 3
6º Rio Branco 2 5 0 2 3 5 10 -5

DOMINGO

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

6ª RODADA

 A fase de grupos da 1ª Taça do
Paranaense de Futebol 2019, que
leva o nome de Barcímio Sucupira
Jr, chega ao fim neste domingo com
as 12 equipes da elite do Estado
em campo simultaneamente às
17h. Também pudera, a rodada
define os confrontos semifinais e
nove times disputam três vagas.
Apenas o FC Cascavel já está ga-
rantido na próxima fase, enquanto
apenas Rio Branco e Foz do Iguaçu
não têm mais chances de avançar.

Pelo regulamento, esta semifi-
nal será entre equipes da mesma
chave. Ou seja, 1º x 2º do Grupo A e
1º x 2º do Grupo B, com a partida
única da eliminatória na casa de
quem tiver a melhor campanha.

Assim, quase todos os partici-
pantes entrarão em campo com a
calculadora na não nesta rodada.
Melhor para Londrina e Operário no
Grupo A e o Coritiba no Grupo B,
que só dependem de si mesmos
para seguir a semi.

Na chave A, o Tubarão receberá
o Paraná Clube e o Operário rece-
berá o Coritiba. De olho nesse jogo
estará o Toledo, que visitará o Cas-
cavel CR em busca de uma vitória

Matemática do Paranaense
e o tropeço de ao menos um dos
líderes – ou dos dois, para termi-
nar em primeiro. Maringá e Athleti-
co também têm chances, mas pre-
cisam de uma combinação ainda
maior de resultados.

Pelo Grupo B, o FC Cascavel vi-
sita o Maringá com a possibilida-
de de terminar em primeiro da clas-
sificação geral do campeonato até
mesmo com um empate, desde
que o Coritiba não vença em Ponta
Grossa. O Cianorte também está
de olho na outra vaga à semifinal.
Para isso precisa vencer o Athleti-
co na Arena da Baixada e que o
Coxa seja derrotado pelo Fantasma.

Clássico do Guizo?
De olho na segunda vaga à semifinal

do Grupo B também está o Cascavel

CR, que não pode mais alcançar o já

classificado FC Cascavel em números

de pontos, mas que pode se juntar ao

“conterrâneo” na próxima fase e

antecipar o inédito Clássico do Guizo,

que tem a primeira edição da história

marcado para a última rodada da 2ª

Taça, no dia 31 de março. Para

chegar à semifinal, o Cascavel CR,

além de vencer o Toledo no Estádio

Olímpico, precisa que o Coritiba seja

derrotado em Ponta Grossa para o

Operário e que o Cianorte não vença

o Athletico na Arena da Baixada.

FC Cascavel
Única equipe que venceu mais de duas vezes no campeonato, o FC

Cascavel desafia o Maringá em busca do quarto triunfo consecutivo,
às 17h, no Estádio Willie Davids, no Norte do Estado. Conquistar mais
três pontos é a garantia da melhor campanha para a Serpente Aurine-
gra nesta primeira metade do Estadual 2019, e também a de alcançar
suas melhores pontuações na elite do campeonato. O time cascave-
lense terminou as edições de 2015 e 2017 com 14 pontos, mesma
pontuação que alcançará em caso de vitória em Maringá. Para este
jogo, o atacante Tocantins, recuperado de lesão, volta a ser opção.

O Cascavel CR joga em casa neste domingo. Faz o Clássico da Soja com o Toledo,
às 17h, no Estádio Olímpico. Será a estreia do técnico Allan Aal à frente da
Serpente Tricolor. Ele chegou quinta-feira e ontem comandou seu primeiro treino no
estádio. O certo é que o volante Hildo, suspenso, não joga. Os ingressos para o
jogo custam R$ 50 para as cadeiras cobertas e R$ 30 para as arquibancadas
descobertas, com meias-entradas a R$ 25 e R$ 15, respectivamente.

FÁBIO DONEGÁ
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5º TABELIONATO DE NOTAS
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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, 08 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Juliano José Sehnem e Jocinéia Marques do Amaral
2- Domingos do Nascimento Santos e Daniela Chaves da Silva Silva
3-  Jeferson Lober da Costa e Rosymar Moreira
4- Vinicius Mattioli Pires de Souza e Pietra Luz Moleirinho Lima
5- Daladier Schembelem Wychocki e Vitoria Villalba Verri
6- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
7- Jonas Pellegrini Samways Junior e Fernanda Cibelle Bones da Silva
8- William Lorenzon Baccas e Joana Kaczmarek

PAULISTA
Grupo A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 12 5 4 0 1 12 6 6
2º Red Bull 8 5 2 2 1 6 4 2
3º Ponte Preta 5 5 1 2 2 4 3 1
4º São Caetano 3 5 0 3 2 2 7 -5

GRUPO B
1º Palmeiras 10 5 3 1 1 5 2 3
2º Novorizontino 8 5 2 2 1 4 5 -1
3º Guarani 7 5 2 1 2 6 6 0
4º São Bento 2 5 0 2 3 2 9 -7

GRUPO C
1º Bragantino 8 5 2 2 1 5 6 -1
2º Ferroviária 7 5 2 1 2 5 5 0
3º Corinthians 7 5 2 1 2 4 5 -1
4º Mirassol 5 5 1 2 2 4 9 -5

GRUPO D
1º São Paulo 9 5 3 0 2 8 4 4
2º Ituano 7 5 2 1 2 8 4 4
3º Oeste 6 5 1 3 1 4 4 0
4º Botafogo 4 5 1 1 3 5 5 0

HOJE
18h45 Red Bull x Ituano
21h São Bento x Ferroviária

SÁBADO
17h Santos x Mirassol
19h Ponte Preta x São Paulo
19h São Caetano x Oeste

DOMINGO
17h Novorizontino x Corinthians
20h Guarani x Botafogo

SEGUNDA-FEIRA
20h Palmeiras x Bragantino

6ª RODADA

 Principal campeonato estadu-
al do País, o Campeonato Paulis-
ta novamente terá uma rodada
que promete bons embates em
São Paulo. A começar pelo jogo
que abre a 6ª rodada, às 18h45
desta sexta-feira: Red Bul x Itua-
no, no Estádio Moisés Lucarelli,
em Campinas. As duas equipes
tem se mostrado a principal for-
ça do interior na competição.

O Red Bull vem embalado por
vitórias fora de casa sobre Ferrovi-
ária e Corinthians, enquanto o Itu-
ano vem de goleada por 5 a 1 so-
bre o Santos, derrubando o último
invicto da competição.

O Peixe, aliás, tentará reabilita-
ção em casa no sábado, diante do
Mirassol, que não vence há três ro-
dadas. Também no sábado, outra
força do interior tentará surpreender
um gigante do Estado, mas um gi-
gante que não vive bom momento, o

Estadual sem valor?
São Paulo. O Tricolor vem de derrota
para o argentino Talleres e jogará
sua vida contra o mesmo rival na
próxima quarta-feira, valendo a per-
manência na Libertadores. Com
isso, manda os reservas a Campi-
nas para desafiar a Ponte Preta.

Já o Corinthians, ainda fora da
zona de classificação às quartas
de final, tenta subir na classifica-
ção do Grupo C diante do Novori-
zontino, que não perde há três ro-
dadas e que persegue de perto o
Palmeiras no Grupo B.

O Verdão, aliás, fechará a 6ª ro-
dada do Paulistão. Atuará segunda-
feira contra outra “pedreira” do in-
terior, o Bragantino, único “peque-
no” que lidera nesta fase de gru-
pos do campeonato estadual “des-
valorizado” mais acirrado do Brasil.
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GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 13 5 4 1 0 15 1 14
2º São José 9 5 3 0 2 6 4 2
3º Caxias 7 5 2 1 2 6 6 0
4º Pelotas 7 5 2 1 2 4 4 0
5º Internacional 7 5 2 1 2 4 5 -1
6º Juventude 7 5 2 1 2 4 6 -2
7º N. Hamburgo 7 5 2 1 2 3 7 -4
8º Avenida 6 5 1 3 1 4 4 0
9º Aimoré 6 5 1 3 1 3 3 0
10º São Luiz 5 5 1 2 2 3 6 -3
11º Veranópolis 3 5 0 3 2 5 7 -2
12º B. de Pelotas 3 5 0 3 2 3 7 -4

SÁBADO
18h Caxias x Veranópolis
18h São José x São Luiz

DOMINGO
17h Juventude x Internacional
18h B. de Pelotas x Aimoré
18h30 Grêmio x Avenida

SEGUNDA-FEIRA
20h Pelotas x Novo Hamburgo

6ª RODADA

CARIOCA
GRUPO B

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Vasco 15 5 5 0 0 9 2 7
2º Fluminense 10 5 3 1 1 12 3 9
3º V. Redonda 10 5 3 1 1 8 8 0
4º Americano 4 5 1 1 3 3 8 -5
5º Madureira 2 5 0 2 3 2 8 -6
6º Portuguesa 1 5 0 1 4 1 6 -5

GRUPO C
1º Flamengo 13 5 4 1 0 12 4 8
2º Resende 8 5 2 2 1 7 4 3
3º Bangu 7 5 2 1 2 4 5 -1
4º Boavista 6 5 2 0 3 4 9 -5
5º Botafogo 4 5 1 1 3 5 6 -1
6º Cabofriense 4 5 1 1 3 4 8 -4

SÁBADO
19h Flamengo x Fluminense

DOMINGO
17h Vasco x Resende

SEMIFINAL (TAÇA GUANABARA)

Principal estádio do Brasil, o
Maracanã voltará a viver dias de
decisões neste fim de semana, com
as semifinais da Taça Guanabara,
equivalente a primeira metade do
Estadual do Rio de Janeiro. O clás-
sico Fla-Flu movimentará o local no
sábado, às 19h, enquanto Vasco e
Resende medirão forças no Templo
do Futebol no domingo, às 17h.

Com melhores campanhas na
fase classificatória, Rubro-Negro e
Cruzmaltino têm a vantagem do em-
pate para avançar à decisão. Ainda
assim, só pensam na vitória, para
chegar embalado à disputa do título.
Vale lembrar que quem conquistar a
Taça Guanabara garante vaga nas
semifinais gerais do Cariocão.

Time de melhor desempenho
geral, com 100% de aproveitamen-
to (cinco vitórias em cinco jogos), o
Vasco vai a campo com o sinal de
alerta ligado, depois de ter apenas
empatado com o Juazeirense no
meio de semana, pela Copa do Bra-
sil. A fragilidade no jogo eliminató-

Taça Guanabara no Maraca
rio – só não foi eliminado graças a
um gol de pênalti marcado por Maxi
López nos acréscimos na Bahia –
preocupou os torcedores. Ainda
mais porque o Resende vem de bons
resultados contra os gigantes de
seu grupo no Carioca: venceu o Bo-

Dupla quase intransponível, Geromel/Kannemann estreará em 2019 neste domingo, quando o
Grêmio recebe o Avenida, às 18h30, pela 6ª rodada do Gauchão, que também vale o título
da Recopa Gaúcha. Após os cinco primeiros jogos de 2019, enfim os dois defensores ficarão
à disposição de Renato Gaúcho. Geromel e Kannemann terão a companhia de Leonardo e
Bruno Cortez nas laterais, além de Paulo Victor no gol. Já o meio de campo terá Michel,
Maicon, Marinho, Luan e Everton, que será o mais próximo jogador do centroavante Jael.
Com essa formação, e principalmente com o retorno da zaga titular, o Grêmio, que só levou um
gol no campeonato, tentará seguir como único invicto do Gauchão 2019.

Internacional
A fase tranquila fez o técnico Odair

Hellmann divulgar antecipadamente
os titulares tempos atrás. Agora,

precavido a não ser surpreendido,
voltou a fechar os treinos do

Internacional, que neste domingo,
às 17h, desafiará o Juventude no
Alfredo Jaconi, pela 6ª rodada do
Campeonato Gaúcho. As equipes

estão empatadas na classificação,
na zona intermediária da tabela, e
podem terminar a rodada na vice-
liderança, dependendo de outros

resultados do fim de semana.
Colorado e Juve têm campanhas

semelhantes. Ambos estrearam com
vitória, depois amargaram duas

derrotas seguidas, um empate e
vêm de vitória. No Inter, o

principal mistério está no ataque,
entre Neilton ou William Pottker e

Pedro Lucas ou Tréllez.

tafogo e empatou com o Flamengo.
Já o Fla-Flu tem mais cara de

decisivo para o Tricolor das Laran-
jeiras, que vem de goleada por 5 a
0 sobre o River-PI pela Copa do Bra-
sil e apresentado bom futebol no
Campeonato Carioca.

LUCAS UEBEL


