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 Cascavel vai servir como piloto de um projeto de tecnologia japonesa de identificação
facial. Num primeiro momento, o sistema vai trabalhar apenas com o banco de dados de
marginais e foragidos da Justiça. A meta é estender para todo o Estado, já com aval do

governador Ratinho Junior. Cascavel foi escolhida a partir de indicação do deputado
Coronel Lee, que está intermediando a negociação.

Perigo iminente
A fragilidade das casas de madeira construídas em meio a

pinheiros araucária se rendeu novamente à força dos
ventos. Um dos pinheiros caiu sobre duas casas, agravando
a situação das famílias que vivem na área invadida sem ter
para onde ir. “Molhou tudo o que tínhamos. Não sobrou

nem o que comer”, conta a moradora.
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Ministro da Economia,
Paulo Guedes, em

entrevista ao Financial
Times.

 “As pessoas da
esquerda têm

cabeças moles e
bom coração. As

pessoas da
direita têm

cabeças duras, e...
Corações não

tão bons”.
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Se não tem pão, que comam brioches!
 Aqueles que podem influenciar na legislação tomam decisões que

interessam apenas a si próprios, sem nem olhar para as necessidades
da população. Nenhuma solidariedade com o sofrimento de milhões de
pessoas. Julgam-se escolhidos e ungidos por algum deus para pôr e
dispor o que lhes apetece. Exemplos não faltam! Os que vivem sob a
égide dos privilégios, bancados pelo dinheiro público, são insaciáveis.

A frase que intitula este artigo é popularmente atribuída a Maria
Antonieta (1755-1793), rainha da França e esposa de Luís XVI, ambos
decapitados pela Revolução Francesa. Não há comprovação histórica
de que ela tenha dito isso, mas a frase demonstra, cabalmente, a futilida-
de dos poderosos elitistas, seu hedonismo e o desprezo pelos menos
favorecidos que sustentam sua faustosa vida.

A comparação com a realidade brasileira é válida. Cerca de 50
milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, enquanto os
“nobres” republicanos vivem como lordes desfrutando de seus privilégi-
os “monárquicos”. E tudo dentro da lei, assim como na Monarquia liqui-
dada pela Revolução Francesa.

Não queremos uma revolução sangrenta, as novas armas são as
redes sociais. A pressão popular deve se manifestar, dia e noite, até que
todos aqueles que usam o poder em benefício próprio deixem de fazê-lo.

Podemos começar pelo município em que vivemos. A sociedade
civil, pacificamente, deve exercer uma pressão contínua em seus
governantes. Eles estão aí para servirem ao povo, que paga seus
salários, e não para se aproveitarem do povo. Não devemos aceitar
nenhum aumento de impostos, ao contrário, devemos lutar para que
os impostos sejam reduzidos.

A população deve ser protagonista de seu destino. Políticos eleitos
são representantes do povo e a autoridade exercida por eles é delega-
da pelo voto. O Brasil precisa deixar de ser uma República com anacrô-
nicos privilégios monárquicos e agir como uma democracia que protege
os que mais necessitam.

Celso Tracco é escritor, palestrante e consultor
de negócios - www.celsotracco.com

AGÊNCIA BRASIL
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Fecha a Paraná
Esta semana ocorre uma
reunião entre empresários,
Cettrans e Polícia Militar:
“Precisa ser feito algo
emergencial para não termos
vidas ceifadas pelo alto
índice de veículos alguns em
velocidade alta”, alerta
Sampaio. Já está em
tramitação na Câmara,
inclusive, uma proposta de
análise de fechamento da rua
na frente desses bares das
21h às 6h nas sextas, nos
sábados e nos domingos.

Armados
A Câmara de Vereadores
emitiu moção para que o
presidente da Assembleia
Legislativa, Ademar Traiano,
vote com urgência o projeto
do deputado estadual
Requião Filho, que prevê que
os aposentados da PM, do
Corpo de Bombeiros, da
Polícia Civil e da Polícia
Científica possam ficar com
as armas. A moção foi
requerida pelo vereador
Sebastião Madril (PMB).

Deputados
Cargo almejado, a
presidência da Comissão de
Constituição e Justiça da

Vidas em risco
A aglomeração de pedestres em bares na Rua Paraná, esquina
com a Rua Pio XII, Centro de Cascavel, tem tirado o sono dos
vereadores. O vereador Pedro Sampaio (PSDB) foi o primeiro a

alertar sobre os riscos ainda no ano passado. Agora, ele
pretende se unir com o Executivo municipal para definir ações
efetivas no local, especialmente nos fins de semana. Sampaio
lembrou que a ação não é contra as empresas, pelo contrário:

é uma questão de segurança.

 Foram mais de duas horas de discussão na reunião sobre a tarifa,
com resmungos de parlamentares sobre o excesso de divagação
sobre Foz. “E Cascavel?”, questionaram os mais impacientes.

 Paulo Porto vem colhendo bons frutos no mandato com
elogios ao Executivo municipal. Ontem a aprovação da
auditoria foi mais uma vitória.

Em menos de duas semanas o novo presidente da Câmara, Alécio
Espínola, conseguiu mobilizar duas vezes o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) até a Casa de Leis, com apoio do líder de Governo,
Rômulo Quintino (PSL). O encontro ontem sobre a tarifa do
transporte público reuniu inclusive as empresas contratadas.

Alep ficou com o deputado
Fernando Francischini (PSL). O
vice é o cascavelense Marcio
Pacheco (PDT), que promete
um trabalho intenso e
atuante. A primeira reunião
está marcada para a próxima
terça-feira. Em 2020, Pacheco
vem com tudo nas eleições
municipais.

Economia
Apesar da desconfiança com o
cenário nacional, o prefeito
Paranhos admitiu que há um
otimismo em relação à
economia e ele vai preparar a
cidade para o crescimento.
Vai criar uma série de
medidas com incentivos fiscais
para novas empresas se
instalarem em Cascavel. Os
projetos estão prestes a
entrar na Casa de Leis.

Independentes
Comandados por Olavo Santos
(PHS), os vereadores Celso Dal
Molin (PR), Rafael Brugneroto
(PSB), Sidnei Mazutti (PSL) e
Jorge Bocasanta (Pros)
formaram o Bloco dos
Independentes. O grupo tende
a se concentrar em projetos
importantes com o propósito,
segundo Olavo, “de capitanear
o espaço e mostrar que há
uma independência”.

Paranhos demite
guardas municipais

Seguindo o parecer e a ori-
entação da Comissão de Sin-
dicância, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) decidiu pela
exoneração dos três guardas
municipais flagrados agredin-
do um morador de Cascavel
com socos e chutes.

O caso aconteceu no fim
da noite do dia 22 de dezem-
bro do ano passado, na es-
quina da Rua Pernambuco
com a Rua Jorge Lacerda, e
foi tornado público dia 4 de
janeiro. Câmeras de seguran-
ça registraram tudo.

A apuração foi priorizada
no setor interno da Correge-
doria da própria Guarda Mu-
nicipal e o resultado estava
em mãos do prefeito havia
uma semana. Ele tinha ante-
cipado que a decisão seria
analisada de maneira pru-
dente, pois sua preocupação
era com a reputação da Guar-
da Municipal.

Paranhos diz que a apura-
ção constatou os excessos
por parte da equipe que es-
tava fazendo as rondas na-
quele dia. Com isso, não teve
alternativa a não ser demitir
os servidores: “Faço isso
com muita tristeza, mas faço
em nome da corporação...
em nome da instituição Guar-
da Municipal. Deixo de olhar
as pessoas para olhar a ins-
tituição, sendo rigoroso, pois
a Guarda Municipal precisa ter
a simpatia da população.

Quero que os moradores de
bem tenha proximidade com
os guardas municipais e com
os guardas patrimoniais.
Quem tem que ter medo
dos guardas são os bandi-
dos. A população precisa de
proximidade”, disse ontem
à reportagem do HojeNews,
durante encontro na Câma-
ra de Vereadores.

A decisão foi decretada na
noite de segunda-feira, quan-
do Paranhos assinou as por-
tarias. A medida precisa ain-
da ser publicada em Diário
Oficial, o que deve ocorrer
nos próximos dias.

“QUEM tem que ter medo dos
guardas são os bandidos”

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

CASO ESTÁ NO MP
Uma investigação foi aberta na Polícia Civil devido à queixa
de lesão corporal registrada pela vítima. O inquérito já está
no Fórum para registro e análise preliminar no Ministério
Público. Quando o processo retornar à 15ª SDP (Subdivisão
Policial), a delegada Mariana Vieira analisará também o
parecer da sindicância da prefeitura e só depois os acusados
serão interrogados. A conclusão do inquérito criminal se dará
após todas essas etapas. O prazo varia entre 30 ou 60 dias
para conclusão, pois depende da análise do MP, que pode
apontar outras diligências que possa julgar necessárias.
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 A chuva e os ventos fortes da
madrugada dessa terça-feira (12)
derrubaram uma araucária sobre
duas casas no Bairro Melissa, em
Cascavel. Equipes do Corpo de Bom-
beiros foram acionadas para fazer a
poda e a retirada dos galhos.

Durante a madrugada, os ventos
chegaram a 82 quilômetros por hora
e provocaram estragos em alguns
pontos da cidade. Foram quatro
cortes de árvores nas Ruas Pio XII,
Melissa II, Capitão Leônidas Mar-
ques e no Parque São Paulo.

As casas atingidas pela araucá-
ria ficam no fim da Rua Marfim e
foram construídas em meio aos pi-
nheiros em uma ocupação ilegal.

A moradora Neuza Alves Men-
des da Silva conta que toda vez que
chove ou venta ela e sua família fi-
cam com medo de uma tragédia,
mas que não têm para onde ir: “A
chuva molhou tudo o que tínhamos
dentro de casa. Precisamos de rou-
pas, alimentos e qualquer coisa
que possam nos ajudar”.

Quem quiser ajudar as famílias
atingidas pode entrar em contato
pelos telefones (45) 99917-7443
e 99835-7980.

Chuva forte derruba árvore
sobre casas no Melissa

 O governador Carlos Massa Ratinho
Junior se reuniu nessa terça-feira
(12), em Brasília, com o ministro da
Controladoria-Geral da União,
Wagner de Campos Rosário, para
apresentar o Programa Estadual de
Integridade e Compliance do
Governo do Paraná. O controlador-
geral do Estado, Raul Siqueira,
também participou.
O programa envolve a concepção, a

implementação e o monitoramento
de políticas, procedimentos e
práticas em torno do respeito à
moralidade e à eficiência
administrativa. O Paraná é o
primeiro estado a implementar um
programa dessa natureza no sentido
de avançar para que todos os órgãos
públicos tenham o compliance. “O
objetivo é garantir mais
transparência à prestação de

serviços para o cidadão e também
em licitações e contratos feitos
pelos órgãos públicos com a
iniciativa privada e prestadores de
serviços”, disse o governador.
A implementação do programa
começou pela Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística, que
tem um alto volume de contratos.
E será estendido na sequência
às demais pastas.

Governador apresenta programa de compliance

FOTOS: AÍLTON SANTOS

BOMBEIROS cortaram o pinheiro para evitar mais acidentes

CASAS ficam em meio a pinheiros em área irregular
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Equipe de educação inicia
orientações sobre transporte

O transporte coletivo urbano de
Cascavel muda a partir deste sá-
bado (16), quando os ônibus pas-
sam a circular pelas pistas exclu-
sivas das Avenidas Brasil, Barão do
Rio Branco e Tancredo Neves e os
cinco terminais, incluindo os novos
Oeste e Sudoeste, também pas-
sam a integrar o sistema.

Essas novidades estão sendo

detalhadas aos passageiros do sis-
tema pela equipe de educação de
trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsi-

Orientação aos passageiros nos terminais

Este assunto continua na página 6 

 16/02 (sábado)

6h30 - Ação de orientação nos
novos terminais Oeste e Sudoeste

 13/02 (quarta-feira)

17h - Ação Educativa Terminal Leste

 14/02 (quinta-feira)

17h - Ação Educativa Terminal Sul

to) com ações educativas e de cons-
cientização nos terminais de trans-
bordo. A primeira atividade ocorreu
ontem, no Terminal Oeste.

Impresso
Todas as
orientações para
os passageiros
foram detalhadas
em material
informativo
impresso, que será
distribuído e está
disponível no
Portal da
Prefeitura.
Em cada linha
específica
estão sendo
disponibilizados
materiais
informativos que
auxiliarão as
pessoas com suas
particularidades
de acordo com a
região em que
utilizam o
transporte. As
mudanças que
entram em vigor
a partir das 5h
de sábado (16)
incluem a
circulação de 41
novos ônibus, sendo
30 circulando pela
Avenida Brasil
e 11 nos bairros,
além da frota
atual de ônibus.
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Cettrans vai pagar auditoria

A auditoria proposta pela Câ-
mara de Vereadores de Cascavel
sobre as planilhas de reajuste da
tarifa do transporte público casca-
velense será custeada pela Cet-
trans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito). Ontem
ficou decidido pela contratação de
uma empresa por meio de licita-
ção - que deve ser feita nesta se-
mana - para que sejam analisados
os índices e os reembolsos cobra-
dos pelas empresas que prestam
o serviço na cidade. As Comissões
Permanentes de Trânsito, Obras e
Defesa do Consumidor acompa-
nharão o trabalho.

A polêmica trata do índice rei-
vindicado para aumento: 14,04%,
o que elevaria a tarifa de R$ 3,65
para R$ 4,15.

O primeiro passo foi dividir o
índice: reajuste anual (previsto

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Aílton Santos

para tentar contestar reajuste

em contrato) de 4,8% e outro de
9,2% equivalentes ao alinhamen-
to de preços correspondentes
aos custos de insumos e inves-
timentos na frota.

O prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) ressalta que ambos precisam
ser debatidos separadamente.
Como o reajuste anual consta em
contrato, esse deverá ser repassa-
do, o que por si só eleva a tarifa de
R$ 3,65 para R$ 3,96, que seria

MESMO dividindo reajuste, tarifa subiria para R$ 4

 A troca de ônibus é outro impasse. As
empresas incluíram no alinhamento

de preços a nova frota, adquirida
neste ano devido ao novo sistema

com corredores exclusivos.
São 41 novos ônibus.

Só que a prefeitura não entende bem
assim. É que as empresas alongaram

o tempo da frota por mais de dois
anos a pedido da prefeitura para que
fossem comprados os modelos com
eixos adequados ao novo sistema de

transporte, que precisaram de
adaptações nas portas devido aos

corredores exclusivos. As empresas
querem receber por isso. “Não houve
reposição dos ônibus, tendo em vista
que no governo de 2016 a prefeitura

solicitou que, como iria ocorrer o novo
sistema, com ônibus de 13,2 metros,
portas dos dois lados, para ter uma

economia não seria feita a reposição
da frota naquele momento, apenas a
inserção do novo modelo mais tarde”,

disse o prefeito Leonaldo Paranhos.
O contrato com as atuais

permissionárias se encerra em 2021.
Agora, a expectativa é de que esse

relatório da auditoria embase a
nova licitação.

A auditoria foi engolida de forma
indigesta pelas empresas, que

arredondada para R$ 4. Esse rea-
juste considera reajuste salarial
dos trabalhadores (4%), manuten-
ção (0,49%), Índice Geral de Preços
(0,21%), combustíveis, lubrificantes
e pneus (2,6%) e por último os R$
0,14 referentes ao fim do subsídio
do ICMS sobre o diesel. Paranhos
descartou a continuidade do bene-
fício: “Não depende do Estado. É
uma ação nacional que impactou
em todos os estados”.

Lucro de R$ 1,2 milhão no mês
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários em

Foz do Iguaçu, Dilto Vitorassi, analisou as planilhas das empresas. Na
comparação com a Terra das Cataratas se estima que, só em relação ao custo

de manutenção, em Cascavel as empresas estariam ganhando R$ 684 mil a
mais por mês.  Outra constatação está atrelada aos gastos com os cobradores -
extintos do sistema de transporte há mais de dois anos -, cujo valor na planilha
ainda consta num total de R$ 530 mil ao mês (considerando que havia 217 e

cada um recebia em média R$ 1,2 mil). “Podemos constatar um superlucro da
empresa. Cascavel tem um ótimo aproveitamento da frota pelo total de

passageiros transportados. Isso deveria impactar na cobrança pelo quilômetro
rodado. Em Foz, por exemplo, os ônibus circulam vazios, a cidade ainda

mantém os cobradores e apresenta custos de operação menores”.

chegaram a sugerir que a proposta
colocava em xeque o trabalho da

Cettrans. Porém, o vereador Paulo
Porto (PCdoB) bateu o pé e defendeu

a verificação das planilhas, caso
contrário não debateria a mudança
de idade (de 60 para 65 anos) para

liberação de passe-livre. “Não
podemos ter medo de uma auditoria.
Essa apuração vai dar embasamento

para verificar se o que está sendo
pago é o certo. É bom para ambos os
lados, inclusive para o futuro contrato
de licitação, que passa a vigorar em

2022”, disse Porto.

Gratuidade a idosos será revista

Outro lado
Os empresários da Viação Capital
do Oeste e da Empresa Pioneira
contestaram as contas. “Foz do
Iguaçu tem um sistema falido. Foi
licitado em 2010 com várias
implantações que não foram
executadas. As empresas moveram
ações de indenização que já somam
R$ 54 milhões e até 2025 serão
R$ 148 milhões - com produção de
provas em andamento, sentença
tramitando e julgada devido aos
prejuízos da operação”,
comparou Hélio Camilo Marra,
diretor administrativo.

Para tentar reduzir o valor da tarifa,
que pode chegar a R$ 4,15 se
atendido o pedido das empresas, a
prefeitura espera que as empresas
apresentem até quinta-feira um
estudo sobre o impacto da alteração
da gratuidade aos idosos. Em vez de
60 anos, apenas quem tiver mais de
65 teria direito a andar de graça,
conforme estabelece a lei federal.
Aqueles que já possuem o benefício
não seriam afetados. “No transporte
tem que entender que a cada isenção

o usuário paga a conta. Abrimos uma
discussão, pois uma lei municipal
garante a isenção aos que têm mais
de 60 anos. É uma discussão que vai
iniciar agora para saber o impacto
dessa gratuidade”, diz Paranhos.
Preliminarmente, as empresas
informaram que o impacto do
passe-livre dos idosos representa
R$ 0,10 na tarifa. Essa mudança já
chegou a ser proposta por
antecessores, que sempre recuaram.
O ex-prefeito Lísias Tomé, por

exemplo, que chegou a propor o
aumento da idade para liberação de
carteirinhas, recuou devido à pressão
popular. Chegou a ser ameaçado ao
vivo, durante programa de rádio, de
levar umas “chineladas” de uma
senhora revoltada com a proposta.
O ex-vereador Luiz Frare (PDT) também
incluiu projeto com o mesmo teor durante
a gestão passada de Edgar Bueno e
também precisou retirá-lo. Agora tramita
novo projeto com mesmo objetivo do
vereador Roberto Parra (MDB).

Polêmica sobre novos ônibus

NOVO sistema, com corredores exclusivos, entra em vigor neste sábado
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empresas incluíram no alinhamento

de preços a nova frota, adquirida
neste ano devido ao novo sistema

com corredores exclusivos.
São 41 novos ônibus.

Só que a prefeitura não entende bem
assim. É que as empresas alongaram

o tempo da frota por mais de dois
anos a pedido da prefeitura para que
fossem comprados os modelos com
eixos adequados ao novo sistema de

transporte, que precisaram de
adaptações nas portas devido aos

corredores exclusivos. As empresas
querem receber por isso. “Não houve
reposição dos ônibus, tendo em vista
que no governo de 2016 a prefeitura

solicitou que, como iria ocorrer o novo
sistema, com ônibus de 13,2 metros,
portas dos dois lados, para ter uma

economia não seria feita a reposição
da frota naquele momento, apenas a
inserção do novo modelo mais tarde”,

disse o prefeito Leonaldo Paranhos.
O contrato com as atuais

permissionárias se encerra em 2021.
Agora, a expectativa é de que esse

relatório da auditoria embase a
nova licitação.

A auditoria foi engolida de forma
indigesta pelas empresas, que

arredondada para R$ 4. Esse rea-
juste considera reajuste salarial
dos trabalhadores (4%), manuten-
ção (0,49%), Índice Geral de Preços
(0,21%), combustíveis, lubrificantes
e pneus (2,6%) e por último os R$
0,14 referentes ao fim do subsídio
do ICMS sobre o diesel. Paranhos
descartou a continuidade do bene-
fício: “Não depende do Estado. É
uma ação nacional que impactou
em todos os estados”.

Lucro de R$ 1,2 milhão no mês
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários em

Foz do Iguaçu, Dilto Vitorassi, analisou as planilhas das empresas. Na
comparação com a Terra das Cataratas se estima que, só em relação ao custo

de manutenção, em Cascavel as empresas estariam ganhando R$ 684 mil a
mais por mês.  Outra constatação está atrelada aos gastos com os cobradores -
extintos do sistema de transporte há mais de dois anos -, cujo valor na planilha
ainda consta num total de R$ 530 mil ao mês (considerando que havia 217 e

cada um recebia em média R$ 1,2 mil). “Podemos constatar um superlucro da
empresa. Cascavel tem um ótimo aproveitamento da frota pelo total de

passageiros transportados. Isso deveria impactar na cobrança pelo quilômetro
rodado. Em Foz, por exemplo, os ônibus circulam vazios, a cidade ainda

mantém os cobradores e apresenta custos de operação menores”.

chegaram a sugerir que a proposta
colocava em xeque o trabalho da

Cettrans. Porém, o vereador Paulo
Porto (PCdoB) bateu o pé e defendeu

a verificação das planilhas, caso
contrário não debateria a mudança
de idade (de 60 para 65 anos) para

liberação de passe-livre. “Não
podemos ter medo de uma auditoria.
Essa apuração vai dar embasamento

para verificar se o que está sendo
pago é o certo. É bom para ambos os
lados, inclusive para o futuro contrato
de licitação, que passa a vigorar em

2022”, disse Porto.

Gratuidade a idosos será revista

Outro lado
Os empresários da Viação Capital
do Oeste e da Empresa Pioneira
contestaram as contas. “Foz do
Iguaçu tem um sistema falido. Foi
licitado em 2010 com várias
implantações que não foram
executadas. As empresas moveram
ações de indenização que já somam
R$ 54 milhões e até 2025 serão
R$ 148 milhões - com produção de
provas em andamento, sentença
tramitando e julgada devido aos
prejuízos da operação”,
comparou Hélio Camilo Marra,
diretor administrativo.

Para tentar reduzir o valor da tarifa,
que pode chegar a R$ 4,15 se
atendido o pedido das empresas, a
prefeitura espera que as empresas
apresentem até quinta-feira um
estudo sobre o impacto da alteração
da gratuidade aos idosos. Em vez de
60 anos, apenas quem tiver mais de
65 teria direito a andar de graça,
conforme estabelece a lei federal.
Aqueles que já possuem o benefício
não seriam afetados. “No transporte
tem que entender que a cada isenção

o usuário paga a conta. Abrimos uma
discussão, pois uma lei municipal
garante a isenção aos que têm mais
de 60 anos. É uma discussão que vai
iniciar agora para saber o impacto
dessa gratuidade”, diz Paranhos.
Preliminarmente, as empresas
informaram que o impacto do
passe-livre dos idosos representa
R$ 0,10 na tarifa. Essa mudança já
chegou a ser proposta por
antecessores, que sempre recuaram.
O ex-prefeito Lísias Tomé, por

exemplo, que chegou a propor o
aumento da idade para liberação de
carteirinhas, recuou devido à pressão
popular. Chegou a ser ameaçado ao
vivo, durante programa de rádio, de
levar umas “chineladas” de uma
senhora revoltada com a proposta.
O ex-vereador Luiz Frare (PDT) também
incluiu projeto com o mesmo teor durante
a gestão passada de Edgar Bueno e
também precisou retirá-lo. Agora tramita
novo projeto com mesmo objetivo do
vereador Roberto Parra (MDB).

Polêmica sobre novos ônibus

NOVO sistema, com corredores exclusivos, entra em vigor neste sábado
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Doutores do Riso
A CasaNóz, em parceria com os Risologistas Doutores
Do Riso, apresenta uma semana inteira de atrações

musicais em diversos espaços de Cascavel. Confira só:

A bela Waléria Beloni é uma das aniversariantes
da semana. Parabéns!

Para “matar a saudade” do Show Rural, este trio de belas registrado especialmente por Arivonil Policarpo:
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Cultura em Ação I
Já pensou em fazer parte
de um grande grupo de

músicos ou então tocar um
instrumento ou até mesmo
cantar? Agora você pode. O
Programa Cultura em Ação

(Cema) fará novas matrículas
de 18 a 22 de fevereiro.

Cultura em Ação II
São 19 opções de oficinas

nas áreas de música, dança,
teatro e artes visuais que a

Secretaria de Cultura e
Esportes de Cascavel oferece

todo ano gratuitamente,
ministradas por professores

do mais alto nível.

Cultura em Ação III
Para a realização da matrícula é
necessário levar os documentos

pessoais e, se menor de idade, estar
acompanhado do responsável. As
vagas são limitadas! As matrículas
serão realizadas Casa da Cultura

Zona Norte e no Teatro Municipal,
das 8h as 12h e das 13h30 às 18h.

Outro dia vi um cara
num café... sem

computador,    sem tablet,
sem celular,    ali, só

tomando café...     tipo
psicopata

 Dia 16, às 16h, tem o espetáculo A História do
Menino Sinhô! Será na Casanóz (Av. Brasil, 8.855).

 Dia 17, às 20h, Ana Nofke e Valter Mazzo convidam
Aline Morena e Dani Braz, no Jaydin do Édenn (Rua
Antonio Alves Massaneiro, 93).

 Dia 19, às 20h, quem convida Aline Morena é o
Quarteto Veronese, no Restaurante Picasso
(Av. Brasil, 6.282 sala 16).

 E, no dia 20, às 20h, tem Aline Morena
e Murilo Damasceno no Metropolitan
Restaurante e Pub (Rua Visconde
de Guarapuava, 2.161).
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Solange convida Rafael para jantar
Em “Malhação”, Rafael é hostil com Solange. Flora desperta, e

Gabriela e Paulo decidem contar sobre Rafael. Solange
concede novamente as bolsas de estudo aos alunos. Breno
pede informações sobre a ilha para Álvaro. Rafael tem uma
conversa sincera com Flora. Gabriela volta ao Sapiência, e
Fabiana condena a professora. Verena se apavora ao ver

Breno. Solange convida Rafael para jantar.

 • SBT

Espelho da vida
Grace sente a presença de Felipe perto

de Isabel e se preocupa com a filha. Solange
e Emiliano se estranham durante a gravação
de uma cena, mas Bola contém os dois. To-
dos comentam sobre Cris com Gigi. Cris/
Julia se sente mal, e Bendita percebe. Eugê-
nio exige que Graça se afaste de Piedade, e
a lavadeira o alerta sobre seu futuro. Margot
pensa em seu filho Pedro. Daniel veste o
escapulário que herdou do pai. Dora vê Hil-
degard e Danilo na porta da casa de Eugê-
nio. Isabel ouve quando Grace e Margot fa-
lam sobre o portal da casa de Julia. Danilo
rompe relações com Hildegard e Augusto.
Dalton revela a Alain que Cris foi dopada. Isa-
bel quer impedir volta de Cris.

Verão 90
Jerônimo promete ajudar Quinzinho. João

hesita em aceitar a proposta de Herculano.
Sob a orientação de Jerônimo, Galdino liga
para Mercedes anunciando que Quinzinho foi
sequestrado. Janaína contrata Catraca para
ajudá-la a fazer as marmitas para vender. Lidi-
ane conta a Jofre sobre seu relacionamento
com Patrick. Manu e Janaína incentivam João
a aceitar a proposta de Herculano. Quinzão
repara em uma marca de batom na camisa
de Quinzinho e nota que a história do seques-
tro é uma farsa. Jerônimo e Vanessa passam
o dia juntos no iate. Janaína é proibida de ven-
der marmita no Centro Comercial após de-
núncia de Raimundo. João aceita a proposta
de Herculano, mas o previne que Janaína não
quer vê-lo por perto. Quinzinho oferece uma
das casas de sua família para Jerônimo se
hospedar, em retribuição à ajuda do rapaz.
Madá desmaia ao ter uma visão de João e
Nicole desacordados no deque da casa ofe-
recida por Quinzinho a Jerônimo.

O sétimo guardião
Lourdes Maria se atrasa para o seu pri-

meiro dia de trabalho. Diana se enfurece ao
saber que Walid empregou Rivalda. Olavo ata-
ca Feijão, que é defendido por Valentina. Luz vai
à casa de Valentina e exige que Feijão vá em-
bora com ela. Stella tenta tranquilizar Stefânia
depois de ouvirem as ameaças de Mirtes. Fei-
jão tenta fingir para Sampaio que não reconhe-
ce o local de sua queda. Luz diz que lutará
contra Gabriel para ajudar Serro Azul.

Teresa
Heitor diz a Vanessa que aceitou que ela vives-

se em sua casa unicamente por Aurora. Heitor diz
que sabe que ela os deixou por outro homem. Va-
nessa nega e pede que ele não diga nada de seu
passado a Aurora. Ele pede então que, em troca
desse favor, Vanessa jamais se aproxime dele como
mulher. Amadeu comunica Mayra e Aída sobre a
fraude cometida por Rubens. Aída pede que não
diga a seu pai que elas já sabem de suas falcatruas.
Aída diz à mãe que seu pai irá receber uma lição
pelo que fez. Heitor desolado, conta a Renan sobre a
volta de Vanessa e teme que isso possa atrapalhar
seu romance com Joana.

As aventuras de Poliana
Bento é muito elogiado por sua música e

João decide se apresentar também, cantando o
clássico Asa Branca com a ajuda de Guilherme
e Jefferson. A sala de aula inteira canta e dança
junto com os meninos. Iuri confronta Salvador
sobre ele estar incomodando Sophie. Ruth diz
que, enquanto não for provado que os votos não
foram forjados, a chapa Contente está fora da

eleição do grêmio. Iuri aconselha Marcelo para
que ele deixe Débora e lute por seu verdadeiro
amor. Antônio pergunta para Luísa se ela real-
mente gosta de Afonso, deixando-a pensativa.

Jesus
Soldado que acompanhava comitiva de

Helena, conta que foram atacados por leões, mas
que não sabe o que houve com ela. Pilatos enfu-
recido, crava uma espada no peito do soldado e
o mata. Antipas vai até a casa de Caifás, que
começa a semear intrigas, falando mal de Je-
sus. O Messias prega. Cláudia descobre que
Helena foi atacada por leões e coloca a culpa em
Pilatos.Cornélius pede a mão de Sara a Pedro,
que nega. Marta rompe o namoro com Malco.
Cornélius encontra Helena e cuida dela. Petro-
nius avisa a Pilatos e Cláudia que Helena foi en-
contrada. Todos se emocionam ao revê-la. Je-
sus e apóstolos rumo a Galileia. Helena muito
abatida e debilitada, é examinada por médico que
faz sinal negativo com a cabeça. Jesus pregan-
do sobre salvação. Judas grita: Mestre! Jesus
olha na direção e vê Satanás, comandante de
Herodes, soldados e fariseus

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

Pode realizar várias atividades ao mesmo
tempo. Mas redobre a atenção para evitar
mal-entendidos, seja no trabalho ou na vida
pessoal. Não deixe uma fofoca atrapalhar a
paquera.

To
ur

o Intuição afiada. Boa fase para se concen-
trar no orçamento e até encontrar uma ma-
neira de aumentar seus ganhos. Na paque-
ra, talvez seja melhor manter seu interesse
em segredo.

G
êm

eo
s Com a Lua em seu signo, seu jeito confiante

ganha destaque, mas é melhor não exage-
rar. Cuide do serviço e mostre jogo de cintura
para se entender com os colegas. Tome a
iniciativa na paquera.

C
ân

ce
r Se você seguir os seus instintos e agir dis-

cretamente, ninguém vai tentar tirar vanta-
gem. Mantenha os pés no chão. O romance
e a paquera pedem mais cautela — nem tudo
é o que parece!

Le
ão

As estrelas favorecem os estudos. Pode ser
difícil se entender com amigo(a), mas mante-
nha a calma. Cuidado com sonhos impossí-
veis. A vida amorosa ganha mais leveza.

V
ir

ge
m Foque na carreira. Se está disputando um

cargo, evite confiar demais nos outros. Sua
disposição para encarar mudanças ou impre-
vistos deve crescer. A paixão deve marcar
os momentos a dois.

Li
br

a Bom dia para fortalecer o trabalho de equipe e
se aproximar de colegas que pensam como
você. Não abrace mais tarefas do que con-
segue dar conta! A dois, boa fase para dar
um passo mais sério.

E
sc

or
pi

ão Vale a pena dedicar uma atenção extra à
saúde. No trabalho, talvez seja necessário
se esforçar mais. Seja flexível para lidar
com as mudanças. No namoro, há risco de
altos e baixos.

Sa
gi

tá
ri

o Assuntos do dia a dia ou de trabalho ga-
nham destaque e vale a pena redobrar os
esforços para deixar tudo em dia. Há sinal
de algumas dif iculdades em famíl ia. No
amor, atenção com ciúme.

Ca
pr

ic
ór

ni
o

Se depender dos astros, vai sobrar disposi-
ção para cuidar das tarefas de rotina. Redo-
bre a atenção no serviço. Paquera com cole-
ga de trabalho pode enfrentar obstáculos.

A
qu

ár
io Gastos exagerados podem trazer dor de ca-

beça. Com a Lua em seu paraíso astral, tudo
deve correr com mais tranquilidade, inclusi-
ve na vida profissional. Aguarde novidades
na paquera!

 P
ei

xe
s Qualquer assunto financeiro deve ser re-

solvido numa boa. Em casa, tente ir com
calma para não se estressar, a saúde tam-
bém agradece. Um antigo amor pode des-
pertar saudade.
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 Uma tecnologia japonesa desem-
barca em Cascavel. Representantes
da empresa japonesa Aroba INC do
Japão estiveram reunidos com forças
de segurança de Cascavel no 15º
Batalhão de Logística na manhã de
ontem (12) para apresentar a tecno-
logia de reconhecimento facial.

Segundo os desenvolvedores, o
sistema trabalha com identificação de
pessoas em locais públicos por meio
de um banco de dados. A proposta é
usar essa ferramenta para localizar
foragidos da Justiça. Com rastreio rá-
pido, a tecnologia pode auxiliar até
mesmo em medidas preventivas.

A comitiva foi recepcionada pelo
deputado estadual coronel Wa-
shington Lee (PSL). Segundo ele, a
parceria com a empresa japonesa
Aroba já está consolidada e as ne-
gociações bem adiantadas: “O go-
vernador Ratinho Junior já deu o aval
para que o projeto-piloto seja im-
plantado aqui, em Cascavel. Num
segundo momento será implanta-
do todo esse sistema na cidade de
Curitiba, onde todas as forças de
segurança ficarão numa central de
operação de onde poderão fiscali-

Cascavel vira piloto de
reconhecimento facial

zar qualquer lugar do interior. O
secretário de Segurança Pública,
general Luiz Carbonell, tem pressa.
Ele também já deixou um grupo à
disposição para que as equipes ja-
ponesas comecem as tratativas de
acertar os detalhes operacionais”.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

DETALHES
De acordo com o deputado, essa já é a oitava reunião com a comitiva japonesa
e a fase burocrática de apresentações e discussão de detalhes deve durar um

ano e quatro meses, passando depois para a fase de instalação. “Os nossos
bandidos são diferentes dos bandidos do Japão, então o modus operandi deles é
diferente. Por exemplo, no Japão não existe arrombamento de veículo, mas aqui

existe, então eles têm que inserir no banco de dados os movimentos de
arrombamento de carro, o movimento de sacar uma arma, entre outros detalhes.

Tudo isso terá que ser ajustado nessas reuniões com informações passadas pelas
forças de segurança para que funcione muito bem essa tecnologia”.

JAPONESES apresentaram tecnologia para
combater o crime em Cascavel

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel apreendeu
467 quilos de maconha nessa terça-feira (12). A droga
estava em uma caminhonete Mitsubishi L-200 abordada na
BR-467, em Sede Alvorada. Os policiais realizavam ação de
combate ao tráfico quando deram ordem de parada ao
condutor da camionete, que fugiu sentido a Cascavel. O
motorista foi alcançado após três quilômetros de perseguição.
Os policiais encontraram a droga na carroceria da camionete
que tem registro de furto em Valinhos (SP) de dezembro de
2018. O motorista e as provas foram encaminhados para a
15ª Subdivisão Policial de Cascavel. Ele responderá por
tráfico de drogas e receptação de veículo roubado.

QUEM PAGA?
A notícia inusitada é que o
investimento inicial será bancado
pelo próprio Japão, num valor
estimado em R$ 3,3 milhões. A
implantação total do projeto
ainda não tem custo fechado. A
expectativa é para que, uma vez
instalado, o sistema seja operado
pela Polícia Militar.

 PRF
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Giro da
Violência

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01
Homicídios 01
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 00

Queda de idoso
Um idoso ficou ferido ao sofrer uma
queda de plano elevado na tarde dessa
terça-feira (12) na área rural de
Cascavel, perto de Sede Alvorada. Ele
caiu de cerca de 80 centímetros de
altura, porém os socorristas
confirmaram suspeita de fratura no
colo do fêmur na perna esquerda. Após
os primeiros atendimentos, ele foi
encaminhado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

Transferido para Cascavel
Valdir Felipsen, vítima de uma tentativa
de homicídio na tarde de segunda-feira
(11) na própria empresa em Toledo, foi
trazido a um hospital particular de
Cascavel na manhã de ontem, depois de
passar a noite e receber os primeiros
socorros no Hospital Bom Jesus, de
Toledo. As últimas informações são de
que ele continua internado. Ele foi
baleado com um tiro na cabeça. O filho
dele, Diogo Alesxandro Felipsen, que
morreu com um tiro na cabeça no
mesmo atentado, foi sepultado no fim
da tarde de ontem.

Medianeira
A Polícia Civil apreendeu no fim da tarde
dessa terça-feira (12) uma bomba caseira
que seria usada para resgatar presos da
cadeia de Medianeira. O objeto tinha um
metro de comprimento. O plano de
resgate de presos na cadeia pública foi
descoberto por meio de investigações do
GDE (Grupo de Diligências Especiais). O
artefato explosivo foi apreendido em um
apartamento na Avenida Brasília, no
Centro. Duas pessoas foram presas. O
Esquadrão Antibombas foi acionado e
recolheu o material para a detonação.

 A suspeita de abuso sexual de
um bebê de dois anos de idade mo-
bilizou a polícia e a imprensa ontem
em Cascavel. A mãe buscou ajuda
depois de ver que o menino estava
com o ânus lesionado e teria sido
orientada a procurar a polícia. A prin-
cipal suspeita até então era de que
a criança pudesse ter sido molesta-
da no Cmei em que passa o dia.

A mãe levou o filho para fazer exa-
mes no IML (Instituto Médico Legal)
e no fim da tarde a notícia extraofici-
al era de que um laudo preliminar
descartava o abuso sexual.

A reportagem não conseguiu
conversar com a mãe, que teve a
identidade preservada para não
prejudicá-la nem à criança, mas
apurou que ela cancelou a matrícu-
la no centro depois do ocorrido.

Ela foi ouvida pelo Nucria (Núcleo
de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente) no fim da tarde dessa terça-
feira (12) e contou que deixou a cri-
ança de dois anos e nove meses em
um Cmei (Centro Municipal de Edu-
cação Infantil) na manhã de segun-
da-feira (11) e que, ao buscá-la no fim
do dia, a criança reclamava de dor e
foi quando ela percebeu inchaço e
vermelhidão no ânus do filho.

Depois de levar a criança ao

Laudo descarta abuso
em menino de dois anos

médico, a mãe foi orientada a pro-
curar a polícia. Foi então que a cri-
ança foi encaminhada ao IML (Ins-
tituto Médico Legal) na manhã de
ontem para os exames periciais.

O Nucria informou que não pode
dar mais detalhes sobre o caso e que
aguarda o laudo do IML para prosse-
guir com as investigações, que segui-
rão em sigilo por envolver menor de
idade. “Quanto aos fatos relatados,
bem como resultado do exame peri-
cial que for demonstrado pelo IML,
são informações sigilosas, razão pela
qual não serão manifestadas a pú-
blico, preservando assim a vítima e
o desenvolvimento das investiga-
ções. Outras informações serão le-
vadas ao conhecimento da socieda-
de na medida em que o caso esteja
esclarecido”, repassou, em nota.

No meio da tarde de ontem a
Secretaria Municipal de Educação
divulgou nota informando que todos
os envolvidos na rotina da criança
no Cmei haviam sido ouvidos e que
também aguardava os resultados
do IML para tomar as medidas que
se fizessem necessárias.

O nome do Cmei também não
foi divulgado.

 Reportagem: Bethania Davies

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu três veículos na Rua Pernambuco esquina com a Rua
Marechal Deodoro, no Centro de Cascavel, na tarde dessa terça-feira (12). Testemunhas relataram que um
carro atravessou a preferencial, bateu contra um Astra que atingiu um terceiro veículo estacionado.  Socorristas
do Corpo de Bombeiros fizeram os primeiros atendimentos a André Cesar da Rosa, de 30 anos, que sofreu
várias contusões pelo corpo e Amanda Rocha de Souza, de 24 anos, que teve uma contusão na cabeça. Os dois
foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo.

AÍLTON SANTOS
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 Depois de ter passado por uma
ampla reformulação no elenco e na
comissão técnica, além de ter ado-
tado nova identidade visual, entre
o fim de 2018 e o início deste ano,
o Cascavel Futsal terá hoje seu pri-
meiro compromisso, ainda que não
oficial. A Serpente desafia o Pato
Branco em partida amistosa mar-
cada para as 20h05, no Ginásio
Dolivar Lavarda.

O jogo é esperado com ansie-
dade pelo time pato-branquense,
atual campeão da Liga
Nacional e da Taça Bra-
sil, e que espera gran-
de público nas arqui-
bancadas nesta noite,
pois também passou
por um processo de mu-
dança no elenco, perden-
do Danilo Baron, Well e
Batalha, destaques na
última temporada. No
geral, apenas oito atletas perma-
neceram dentre os comandados
por Sérgio Lacerda em 2018 e dez
foram contratados.

Já o Cascavel Futsal manteve

Cascavel Futsal estreia
hoje na temporada 2019

apenas quatro jogado-
res do último elenco e
contratou 13 reforços,
além de ter trocado o co-

mando técnico, hoje com
o treinador Cassiano

Klein (ex-Joaçaba) à frente.
Após este compromisso

em Pato Branco, o time cas-
cavelense voltará para
casa para atuar pela pri-

meira vez diante de seu torcedor, e
em outro clássico do futsal parana-
ense: contra o Marechal, sábado,
às 16h30 no Ginásio da Neva, com
portões abertos à torcida.

 Para este primeiro jogo à frente do
Cascavel Futsal, o técnico Cassiano Klein
mandará todos os jogadores que tem à
disposição à quadra. Assim, o único que
não será testado no amistoso em Pato-
Branco será o ala Wilsinho, destaque do
Atlântico/RS vice-campeão da LNF e da
Taça Brasil em 2018, mas que se
lesionou neste início de pré-temporada.
“Nossa ideia, no início dos trabalhos, foi
construir um ambiente, uma filosofia, e
acredito que conseguimos neste
primeiro mês dar um grande passo, que
foi falar do nosso ataque, da maneira

Cassiano Klein vai testar todo o elenco
que nós vamos colocar em quadra os
nossos conceitos. Outro ponto focado
foi a preparação física, para equilibrar
o grupo, pois alguns jogadores
chegaram melhor fisicamente que
outros, e agora temos essa grande
experiência contra o Pato”, explica
Cassiano sobre o período de treinos
realizados até agora.
O treinador também falou das
prioridades para este jogo: “Estamos a
um mês e meio, dois, do início das
competições. Temos alguns pontos a
analisar. Como já citado, falamos muito

do ataque, então, claro que teremos
algumas fraquezas nestes primeiros
confrontos, nestes amistosos, mas vai
servir para conseguirmos avaliar um
pouco do que foi treinado. Não
trabalhamos alguns aspectos que
vamos trabalhar ainda, como jogo de
transição e contrataque. Nesse mês
demos prioridades a outros pontos,
então a ideia agora é ter uma equipe
homogênea em quadra, ou seja, um
jogador não pode ficar longo período
na quadra, não está apto a isso e ideia
é avaliar o grupo todo”, explica Klein.

O grupo tricolor
Do elenco do Cascavel Futsal para este ano,
apenas o fixo Issamu, os alas Adeirton e
Madson e o pivô Jorginho são remanescentes
do ano passado, além do goleiro Alê Falcone,
que iniciou a temporada na equipe cascavelense,
mas que no segundo semestre se transferiu para
o futsal português. Já as novidades ficam por
conta dos goleiros Barack (Corinthians) e Thiago
(Barueri); dos fixos Gustavo Saraiva
(Associação Parobeense) e Deivão (Assoeva);
dos alas Rabisco (Peñiscola Rehabmedic/ESP),
Edimar (Joaçaba), Parrel (Marechal), Wilsonho
(Atlântico), Humberto (Associação
Parobeense) e Pedala (Associação
Uruguaiense); e os pivôs Roni (Associação
Parobeense) e Diego (Jaraguá). Os jovens
pratas da casa Murilo (fixo) e Changai (ala)
também seguem no elenco

CASCAVEL FUTSAL
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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, 13 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Paulo Cardoso da Fonseca e Ivanete Molon
2- Geazi Abdiel Bueno e Valdete Julio
3- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
4- Diego Manfé e Paula Danielly Wilhelm
5- Marcos Rodrigues de Souza e Andreia Martins
6- Hiago Garcia e Katia Candida de Carvalho
7- Renor Bortoloso e Delci Seibert
8- Vagner Moreira de Lara Lima e Renata Cristina Semchechem
9- Eduardo Filipini e Andressa Valéria de Morais Rolim
10- Daladier Schembelem Wychocki e Vitoria Villalba Verri

Competição que reuniu cerca de
2,5 mil atletas e 201 equipes em
2018, o Campeonato Municipal de
Futsal 2019 segue com as inscri-
ções abertas até às 17h de sexta-
feira (15) para os interessados em
participar da 2ª edição da competi-
ção. A inscrição é a doação de um
quilo de alimento não perecível por
atleta. Os alimentos serão destina-
dos ao Provopar Cascavel.

Para se inscrever, é necessário
acessar a página “Cultura e Espor-
tes” na aba “Secretarias” no site
da prefeitura de Cascavel
(cascavel.atende.net), abrir a aba
“Esportes”, selecionar “Campeo-
natos Secesp 2019” e clicar em
“Campeonato Municipal de Futsal”,
onde estará a ficha de inscrição,
que deverá se preenchida e entre-
gue até a data final no Complexo
Esportivo Ciro Nardi.

O Municipal de Futsal 2019 será
realizado nos naipes masculino e
feminino. No masculino as dispu-
tas serão nas categorias sub-7, sub-
9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17
e máster (acima de 40 anos). Já no
naipe feminino é possível participar

Inscrições para o Municipal
de Futsal terminam na sexta

nas categorias sub-15 e sub-17.
O congresso técnico será realiza-

do no dia 22 de fevereiro, às 19h, no
Teatro Municipal Sefrin Filho. Na oca-

sião serão decidida a data de início,
os grupamentos e a programação.
Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone 3902-1348.

O taekwondo cascavelense esteve
representado por três competidores no Grand
Slam da modalidade, realizado no fim de
semana no Rio de Janeiro. A competição
definiu as seleções brasileiras de 2019.
Melhor para o taekwondista Fábio Júnior da
Silva Santiago, que ficou com a prata e a
vaga de reserva na equipe do Brasil na
categoria até 68 quilos. Já Luane Nogueira
Camargo (até 44 kg) e Camile Schraeber
(até 52 kg) voltaram para casa com a
medalha de bronze de suas categorias. Fábio
e Luane são alunos do Mestre Eurico Chagas
e Camile é aluna do Mestre Ricardo Zimmer.
Os dois comandantes acompanharam seus
alunos no Grand Slam.

ARQUIVO PESSOAL
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Com desfalques importantes e
pressionado a vencer por três gols
após a derrota por 2 a 0 em Córdo-
ba, na Argentina, o São Paulo rece-
be o Talleres no Morumbi nesta
quarta-feira, às 21h30, pela parti-
da de volta da segunda fase preli-
minar da Libertadores 2019.

O Tricolor chega ao jogo decisi-
vo em um momento delicado. Con-
tando com o tropeço na ida, a
equipe treinada por André Jardi-
ne acumula quatro derrotas nos
últimos cinco jogos. Inclusive, o
gol marcado na vitória por 1 a 0
sobre o São Bento foi o único da

Decisão na Libertadores
equipe nessa sequência.

Balançando no cargo, Jardine
não poderá contar com o volante
Hudson, capitão do time, expul-
so em Córdoba. Já o substituto
direto para a posição, Liziero, que
se recupera de lesão no tornoze-
lo direito, é dúvida.

Por outro lado, o técnico terá
como opções o volante Luan, que
voltou da seleção brasileira que
disputou o Sul-Americano Sub-20,
e o zagueiro Anderson Martins, já
recuperado de uma tendinite no
joelho direito.

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

Atlético-MG* ?x? Danubio*
* Na próxima fase

   SUL-AMERICANA
River Plate-URU ?x? Santos

   LIGA DOS CAMPEÕES
Roma ?x? Porto

Man. United ?x? PSG

   COPA DO BRASIL
16h30 Bragantino-PA x ASA
16h30 Brasiliense x CRB
19h São José-RS x Chapecoense
20h São Raimundo-PA x Criciúma
20h30 Galvez x ABC
20h30 Avenida x Guarani
20h30 Boavista x Figueirense
20h30 Sergipe x Goiás
20h30 Brusque x Atlético-GO
20h30 Serra-ES x Remo
20h30 Real Desportivo x Avaí
21h30 Campinense x Botafogo
21h30 Ypiranga-AP x Cuiabá
21h30 São Raimundo-RR x América-MG
21h30 Tombense x Sport
21h30 Operário-MS x Botafogo-PB
22h15 Moto Club x Vitória
22h30 Manaus x Vila Nova
23h30 Rio Branco-AC x Bahia

      LIBERTADORES
19h15 Libertad x The Strongest
19h15 U. de Chile x Melgar
21h30 Caracas x Delfín-EQU
21h30 São Paulo x Talleres

      LIGA DOS CAMPEÕES
18h Tottenham x B. Dortmund
18h Ajax x Real Madrid

            FRANCÊS
16h Saint-Etienne x Strasbourg
16h30 Caen x Nantes

             CARIOCA
21h30 Vasco x Resende

             CEARENSE
21h Ceará x Horizonte

            PERNAMBUCANO
21h Flamengo x Central

JOGAM HOJE

CARIOCA
Partida adiada do fim de semana pelo trágico incêndio no CT do

Flamengo, Vasco x Resende define hoje o primeiro finalista da Taça
Guanabara, às 21h30, no Maracanã. Durante todo o dia de ontem,
autoridades municipais tentaram novamente adiar o jogo, por conta

agora da nova frente fria que chegará à cidade nesta terça, o que
pode causar tempestades similares às da semana passada, que

deixaram o Rio em estágio de crise, com mortos, feridos e desapa-
recidos, além de um rastro de destruição. Em campo, o Vasco tem a

vantagem do empate para seguir à final.

 AS EQUIPES
Diante da provável ausência de
Liziero e da necessidade de vencer,
o time pode ir a campo com uma
formação diferente, com quatro
meias ofensivos e o atacante Pablo.
Três deles devem ser Hernanes,
Nenê e Éverton. A quarta vaga
pode ser ocupada por Antony,
Helinho ou Biro Biro, além de
Gonzalo Carneiro. Do outro lado, o
Talleres, que retorna à Libertadores
após 17 anos, chega ao jogo
decisivo com boa vantagem e deve
repetir a mesma escalação da
partida anterior.

O Ajax recebe o Real Madrid nessa quarta-feira, às 18h (de Brasília), na Amsterdam Arena, pela
partida de ida das oitavas de final da Champions League. A partida passará na página do Esporte
Interativo no Facebook. No time holandês, a ótima forma de Tadic (11 gols em 12 jogos) deve
render ao sérvio mais uma escalação como titular. Neres e Ziyech devem completar o trio de
ataque. No Real, Jesus Vallejo, Luca Zidane, Marcos Llorente e Isco estão lesionados e não
jogam. Já Vinícius Jr (foto), em grande fase, está confirmado entre os titulares.

 UEFA
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