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“Solução” ao transporte,
ônibus expresso circulam
vazios em horário de pico
Após 11 anos, Gabana
vai a júri popular pela
morte de Walter Pértile

PF assistirá ao julgamento
de recurso de Meneghel

O sindicato dos policiais federais vai acompanhar de perto o julgamento do recurso da
defesa de Alessandro Meneghel (foto) nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Paraná,
sobre o homicídio do policial federal Alexandre Drummond, ocorrido em 2012. Se o
recurso for negado, a expectativa é de que seja determinado o cumprimento da sentença
de 34 anos em regime fechado. Há dois anos Meneghel usa tornozeleira eletrônica.
z Pág. 14

REAJUSTE DO TRANSPORTE

Presidente da Cettrans diz que auditoria foi descartada
z Pág. 3
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Opinião
EM DEUS HÁ UM AMOR PERFEITO!
O Deus amor quer nos encontrar. Ele sabe que no encontro com Ele
seremos mais inteiros, nosso coração será mais feliz. Deus não é um Deus
impassível, frio e sem sentimento. Poderíamos pensar que Deus se basta a
si mesmo, uma vez que Ele é infinito, perfeito em si mesmo e ilimitado. No
ilimitado, no perfeito não há carências, não há sofrimento. Como então dizer
que Deus sofre? Poderá sofrer? Só na perspectiva do amor se entende
isso. O amor nunca se basta a si mesmo. Ele possui o dinamismo da saída
para o encontro com outro. O amor ama. Ama algo ou alguém.
Precisa sair do círculo fechado do si mesmo. O que é puro amor,
mais ainda, tem necessidade de saída, do outro. Do encontro com o
outro. O amor humano é misturado com egoísmos, inconsistências e
fraquezas. Nesse sentido, o amor humano por vezes se perde e permanece em fechamentos, pode tentar se fechar em si mesmo, isolar-se. Isso
não ocorre com Deus que é puro amor, livre de qualquer egoísmo ou
fechamento, pela própria natureza e decisão desse amor.
Se o amor quer sempre encontrar o amado, Deus sofre nossas
demoras. Sofre pacientemente. Espera nossa volta. Está sempre
aguardando uma oportunidade de encontro. Não se afasta do amado. Nós podemos não querer sua presença, por isso impossibilitamos o encontro que Ele quer conosco.
A falta não está na natureza do seu amor mas no outro que não acolhe.
Em Deus há um amor perfeito, infinito, puro e completo. Olhando o amor em
si mesmo poderíamos dizer que nele não há sofrimento. O amor em si
mesmo não sofre. Seu sofrimento está não na falta que há nele mesmo, mas
na falta do outro, diferente de si. Como está sempre em saída, esse amor,
quer encontrar o outro, o diferente de si. O amado que possa amar,
fortalecer e realizar. Quando o ser humano decide não se deixar amar,
então Deus sofre. Sofre nossas demoras e fechamentos. Sofre nossas
ausências. E o fechamento do ser humano pode ser tão radical a ponto de
ser por toda a vida e até a eternidade. Aqui está a seriedade da liberdade.
As decisões livres do ser humano tem tamanha força que poderão afastar
eternamente a pessoa de Deus. O ser humano, se quiser, pode permanecer longe do amor de Deus e, nisso, Deus sofre.

O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio
Moro, admite que o governo
cedeu a pedidos de
parlamentares e separou a
criminalização do caixa dois
do pacote de propostas
legislativas anticrime, que
modifica 14 leis.
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Pelissaro engaveta Giro Político
auditoria da tarifa

politica@jhoje.com.br

O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, disse
e repetiu que está descartada a auditoria sobre as
planilhas do transporte coletivo cascavelense. Uma
semana após definição da
contratação da auditoria, Pelissaro afirma que a apuração não ficou sob a responsabilidade da Cettrans e que
apenas aquela explanação
estaria a contento do vereador Paulo Porto (PCdoB),
que solicitou a auditoria.
Além de Pelissaro, participaram do encontro os proprietários das empresas que
prestam o serviço na cidade
e o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que havia se
comprometido com a Mesa
Diretora da Câmara de fazer
com que a Cettrans contratasse uma empresa para realizar a auditoria - que ele
pediu que fosse chamada de
estudo - e analisar a planilha
usada que embasa o pedido
de 14% de reajuste da tarifa,
que seria elevada de R$ 3,65
para R$ 4,15.
Devido ao pouco tempo
em que a prefeitura tem para
responder ao pedido, a ex-

pectativa era de que ainda na
semana passada a Cettrans
já tivesse dado andamento
no processo para contratar
empresa especializada para
fazer o estudo. Era o que todos esperavam. Contudo,
conforme informou Alsir Pelissaro ao HojeNews, nada
foi feito até agora nem mesmo há intenção de ser feito.
Ao ser questionado sobre a auditoria, ele demonstrou desconhecimento e, ao
ser recordado do encontro
do dia 12, disse que houve
consenso de que o “estudo”
foi rejeitado durante a própria reunião, contradizendo
declaração dada à Assessoria de Imprensa da Câmara,
na qual ele afirma que o
compromisso [da auditoria]
seria “uma solução positiva
e transparente”.
Pelissaro disse ainda
que, um dia depois da reunião na Câmara, os proprietários das empresas foram
recebidos no gabinete da prefeitura dando fim ao pedido
da auditoria - encontro este
não informado à imprensa,
tampouco a decisão de não
fazer o estudo.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Porto: “Haverá auditoria!”
Questionado sobre o acordo de engavetar a auditoria, o
vereador Paulo Porto (PCdoB) ficou surpreso, pois reafirmou
que o compromisso da administração pública era pelo
levantamento por meio de uma empresa contratada. “Foi
acordada a auditoria. Preocupa muito saber que o
presidente da Cettrans esteja tão desinteressado em relação
à qualidade do transporte público. É um profundo
descompromisso da Cettrans com os interesses dos
passageiros. Parece que está muito mais preocupado em
defender as empresas do que os cidadãos...”, afirma Porto,
que garante: “Independente da Cettrans, haverá auditoria!”
O vereador pretendia se reunir esta semana com o
secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, para
discutir a licitação para a contratação da empresa.

De férias marcadas, sim!

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) obteve autorização da
Câmara para tirar férias. Diante da repercussão do caso e na
tentativa de abafar o pedido no meio do caos do transporte
público, a prefeitura divulgou nota “desmentindo” este jornal e
assegurando que Paranhos estava trabalhando. Mas, tal qual
informou o HojeNews, as férias de Paranhos começam
segunda-feira e terminam depois do Carnaval, em 8 de março.
Mais cedo, ontem, o próprio prefeito Paranhos informou/
reclamou: “Não saí de férias. Pedi autorização porque há
tempo programei para início de março, mas acha que não
estou trabalhando nisso [sobre as mudanças no transporte]?”

Contradições
Paranhos informou que há
tempos programou a viagem,
embora a assessoria tenha
divulgado o contrário: que
ele havia protelado as férias
em função da implantação
dos corredores de ônibus.

Sentindo na pele
O vereador Sidnei Mazzuti
(PSL) resolveu ontem
experimentar o transporte
público e embarcou em um
ônibus. Ele embarcou na Rua
Europa e logo no começo viu
o problemão de uma porta
para embarque e
desembarque, o que dificulta
a mobilidade dos passageiros
e atrasa a saída. A
reclamação era unânime. Já

no Terminal Leste teve de
esperar o segundo ônibus,
porque o primeiro passou
lotado. Para Mazzuti os
passageiros disseram que os
demais vereadores “estão
convidados” a usar os ônibus.

Estações homenagem
Com uma lista de
personalidades a serem
homenageadas com prédios
públicos e ruas, ontem o
presidente da Câmara, Alécio
Espínola (PSC), pediu que
todos os parlamentares
assinassem indicação para
que as estações de paradas
de ônibus possam ser
nomeadas. Essa seria uma
reivindicação dos passageiros,
que teriam dificuldades para
indicar as paradas.

Fim dos privilégios
Os vereadores cascavelenses enviaram moção ao
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e ao
presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia (DEM).
Os parlamentares querem que seja votado e aprovado
projeto que extingue ajuda de custo no início e no fim
dos mandatos, no valor de R$ 33,7 mil.

Justiça toma Corolla
Com atrasos nos pagamentos, a Justiça ordenou que o
vereador Damasceno Júnior (PSDC) devolva o Corolla, o
mesmo que a assessora exonerada Ednéia dos Santos Silva
afirma ter quitado parte do valor com seu salário. O caso
veio à tona em novembro. O carro foi adquirido em julho de
2017 por R$ 32,9 mil, com R$ 3 mil de entrada mais 24
parcelas de R$ 1.246. Conforme ordem judicial, as parcelas
estão atrasadas desde agosto, num total R$ 8,7 mil. A
defesa jurídica de Damasceno informou que não recebeu
notificações oficiais e que o caso se trata algo particular.
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O vereador Celso Dal Molin (PR)
está convencido de que houve um
equívoco histórico com a mudança
das datas do aniversário de Cascavel. O resultado: Cascavel terá que
repetir as comemorações de 2018.
Ele explica: “Se quiserem corrigir
esse erro, vamos ter que comemorar 67 anos pela segunda vez”.
Nessa terça-feira (19), Dal Molin
protocolou o Projeto de Lei 17/
2019, no qual propõe a correção da
data. O projeto altera a Lei 5.689/
2010, que definia 14 de novembro
como a data de aniversário de Cascavel. Com a mudança, a data oficial do aniversário volta a ser 14 de
dezembro. O projeto já prevê inclusive que ela entre no calendário oficial de eventos para 2020.
Em seu projeto, Dal Molin “corrige
o erro histórico” quando determina
que “fica comemorado, no ano de
2011, o 59º Aniversário de Cascavel”.

DIVULGAÇÃO

Dal Molin garante: Cascavel
comemorará 67 anos, de novo
DOSSIÊ

CELSO Dal Molin: “todos vão compreender a
necessidade de se corrigir esse erro”
PARA ler o
dossiê completo,
passe o leitor de
QR Code do
seu celular.

Sindicato cobra mais
fiscalização sobre gás
A venda da gás de cozinha por clandestinos e o transporte irregular de botijões ainda
são um grande problema em Cascavel. Tanto, que a situação é tema de encontro
hoje, na Câmara Municipal, às 9h. O evento terá a participação de vereadores, do
comando do Corpo de Bombeiros, de representantes da prefeitura e do Ministério
Público. Sem a regularização para a comercialização, os consumidores correm o
risco de levar para casa botijões fora dos padrões de segurança, que podem causar
acidentes sérios, até mesmo explosões. Além disso, a pessoa pode comprar o
produto adulterado, com peso menor ou até mesmo com a mistura de água.
Essa situação preocupa o Sinegás, que tem recebido denúncias e encaminhado
para a polícia e para os órgãos de fiscalização, como a ANP (Agência Nacional do
Petróleo). Tanto que o tema já foi discutido em reuniões promovidas pelo
sindicato, em Cascavel, durante todo o ano passado. “Trabalhamos com produto
de primeira necessidade e entramos em 95% dos lares brasileiros. Só em
Cascavel entregamos, por mês, aproximadamente 55 mil botijões de gás de 13
quilos. O nosso setor precisa estar atento às regras estabelecidas pelo órgão
oficial. Em caso de descumprimento, o revendedor pode ser multado e ter a
revenda fechada”, disse a presidente do Sinegás, Sandra Ruiz.

Para chegar ao projeto, o vereador teve
bastante trabalho. Ao juntar os
documentos históricos ao longo de três
meses, o Dal Molin descobriu a “falha”
na sequência de comemorações, ocorrida
entre 2010 e 2011. A cidade
comemorou 58 anos em 2010 e 60
anos em 2011. Isso aconteceu por
conta das datas e da polêmica antiga: é
que em novembro de 1951, o então
governador Bento Munhoz da Rocha
Neto assinou a Lei 790, pela qual criou
dezenas de municípios, inclusive
Cascavel. Mas apenas em dezembro de
1952 é que o Município foi de fato
instalado. Assim, quando anteciparam o
aniversário para 14 de novembro,
consideraram a data da criação, que foi
em 1951, e, por essa data, Cascavel
completou 67 anos. Mas, quando o
aniversário é comemorado em 14 de
dezembro, o ano da criação é 1952, ou
seja, Cascavel acaba de completar 66
anos da sua criação. Complicado, né?
Para explicar tudo isso certinho o vereador
elaborou um dossiê de 73 páginas, sendo
40 delas documentos históricos anexados
para comprovar sua tese.
“Como só tive aceitação de todos que
tiveram acesso ao meu dossiê,
principalmente os pioneiros e os
historiadores, estou confiante de que
esse projeto será aprovado e Cascavel
poderá comemorar seu aniversário
corretamente”, diz o vereador.
Segundo ele, com todas as informações
do dossiê em mãos para uma análise,
“todos vão compreender a necessidade
de se corrigir esse erro”.
Satisfeito com o resultado, o vereador
brinca com a situação: “Vai ser fácil
fazer as comemorações oficiais de
aniversário da cidade neste ano. É só
usar as mesmas peças alusivas ao
aniversário do ano passado.”
Dal Molin acredita que o Projeto de Lei
17/2019 entre na pauta de votações
da Câmara no fim de março. Até lá,
espera que todos os interessados possam
acessar o dossiê que construiu nos
últimos três meses e analisar os
documentos que comprovam sua tese.
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CCI Cascavel Velho
será inaugurado hoje
Em ato marcado para as 9h
desta quarta-feira (20), a Prefeitura de Cascavel entrega oficialmente à comunidade as obras do CCI
(Centro de Convivência Intergeracional) Cascavel Velho, construído
por meio do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).
O espaço é voltado para o atendimento ao público por meio do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos da Secretaria de Assistência
Social nas diversas faixas etárias.
O CCI está localizado na Rua Comil, 1.118. São 757,28 metros quadrados, cujo valor da obra foi finalizado em R$ 1.697.590,69 (economia
de R$ 244.015,48 do valor total ini-

cial previsto para a construção).
O CCI funcionará de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 17h, atendendo um público referenciado pelo Cras Cascavel Velho,
pertencendo à sua respectiva área
de abrangência, que envolve os Bairros Cascavel Velho, Universitário,
Pacaembu e Região do Lago, onde
residem 38.979 habitantes, o que
corresponde a 12.369 famílias.
O centro está voltado ao trabalho
com crianças, adolescentes, jovens e
adultos, idosos, em especial beneficiários do Programa Bolsa Família e
encaminhados pelo Creas, que apresentam vulnerabilidades, risco social
e situações violadoras de direitos.
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Intérprete de Libras

A Câmara de Cascavel aprovou por
unanimidade o Projeto de Lei 167/2018,
que altera o plano de cargos, vencimentos e
carreiras do servidor público municipal,
criando quatro vagas para intérprete de
Libras. A discussão foi acompanhada pela
comunidade surda de Cascavel e por
profissionais intérpretes.
Há uma grande demanda de pessoas com
deficiência auditiva em busca de atendimento
nos serviços públicos municipais e a
preocupação em garantir que esses
atendimentos sejam efetivos e de qualidade.
A criação do cargo de Tradutor e Intérprete
de Libras permitirá o acesso de qualidade
aos serviços públicos municipais, e irá exercer
o incentivo ao uso desses serviços por
aqueles até então desassistidos, permitindo
assim a promoção e a inclusão social,
conforme preconiza a legislação.
Além do atendimento adequado nos serviços
municipais, como assistência social, saúde e
educação, a criação do cargo permitirá o
acesso e a participação em reuniões,
eventos, comissões e conselhos promovidos
pelo Município. Ainda poderá atender os
próprios servidores municipais que possuem
necessidade especial e demandem da
necessidade das atribuições do cargo de
tradutor e intérprete de Libras.
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Dobra total de recursos ao
Centro de Reabilitação Física
DIVULGAÇÃO

Desde março de 2018, a nova
gestão do Centro de Reabilitação Física da Unioeste vinha trabalhando
para conseguir aumentar o teto financeiro de apoio à unidade. No dia 5 de
dezembro foi publicado em Diário
Oficial a conquista deste aumento.
Marcia Buzanello, coordenadora
administrativa do centro e a coordenadora clínica Celeide Peres foram
as principais requerentes neste processo. Após meses de empenho de
toda a equipe (professores, alunos,
funcionários e demais integrantes)
do Centro de Reabilitação Física, e

Atenção: sua casa
pode ficar sem água
A Sanepar informa que, nesta quintafeira (21), fará serviços de higienização
no Centro de Reservação Sul em
Cascavel. O trabalho será realizado das
21h às 23h e pode provocar o
desabastecimento no Bairro Santa
Felicidade, na Chácara Recreio Paraíso
e no Bairro Universitário. A
normalização do sistema está prevista
para a madrugada e será gradativa.
Em caso de chuva ou condições
operacionais adversas os serviços
poderão ser cancelados.
Só ficarão sem água os clientes que
não têm caixa de água no imóvel,
conforme recomendação da ABNT
(Associação Brasileira de Normas
Técnicas). A Sanepar sugere que cada
imóvel tenha uma caixa de água de
pelo menos 500 litros. Assim, é possível
ter água por 24 horas, no mínimo. 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.
Para consultar esta e outras
informações, utilize o aplicativo para
celular Sanepar Mobile ou acesse o site
da Sanepar: www.sanepar.com.br.

o auxílio da 10ª Regional de Saúde,
finalmente alcançaram o êxito.
O aumento de apoio para órteses e meios auxiliares foi de aproximadamente 69,3% (R$ 39.626,39
para R$ 69.318,59). Já para os
atendimentos o aumento foi de
52,3% (de R$ 56.160 para R$
85.995). Isso resulta em um aumento mensal de 1.700 atendimentos.
A melhoria é nítida principalmente quando se analisa um espectro regional, onde o Centro de Reabilitação
da Unioeste atende aproximadamente 32 municípios. Esse aumento de

REFORÇO no orçamento vai garantir mais
atendimentos
mais de 100% nos recursos mensais possibilita um maior e melhor
atendimento, melhores condições de
trabalho e desempenho.

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- Elton Andre de Moura e Cristina Pereira de Souza
2- Valter Luis Valoria da Silva e Marelise Fatima de Andrade Kindler
3- Amarildo Lemos Meira e Talita dos Anjos
4- Fabio Junior Walter e Ariane Rocha de Lima
5- Paulo Sérgio da Silva e Tatiane Ferreira Lisbôa
6- Rodrigo Francisco Favero e Claudineia Padilha
7- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
8- Nelson de Lima Ferreira e Angelina Menezes Baptista
9- John Ross Perin e Elisângela Bortoluzzi Teixeira
10- Mauricio Lopes Proença e Maria Iracema Gimenez Sequeira
11- Thiago Alberto Monteiro e Andressa Schroder
12- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
13- Caue Dias Munhoz e Vitoria Aparecida Ceresoli
14- Jhonatan Marques da Silva e Raffaely Perlin Carvalho
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 20 DE FEVEREIRO DE 2019
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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“Solução”, ônibus
expressos rodam vazios
A terça-feira foi um pouco menos tumultuada do que na segunda-feira no assunto transporte público. As queixas continuaram, os
atrasos reduziram, mas a lotação
continuou. A “solução” encontrada
na segunda e que entrou em vigor
ontem, os Expresso Nordeste/Oeste, rodaram praticamente vazios.
Mesmo em horário de pico, os ônibus aguardavam até dez minutos na
plataforma por algum passageiro.
O inspetor de transporte José Nilvo Pereira disse que os passageiros
queriam uma linha rápida, mas que
tivesse pelo menos uma parada no
Centro. “O pessoal vai trabalhar no
Centro, a maioria deles que chegava
para conversar conosco solicitava a
parada em algum ponto no Centro. E
como não tem parada, os carros da
linha saíam daqui vazios”, explicou.
É que a nova linha criada às pressas na tarde de segunda vai de um
terminal ao outro pela BR-467, porque não tem como transitar na Avenida Brasil, nem nas Ruas Paraná e
Rio Grande do Sul. Por conta disso,
quem embarcava em um terminal só
descia no outro.
“Tinha que ter mais linha Nordeste/Oeste via Centro, não esse expresso. A maior parte do pessoal da
região norte vai para o Centro, ou
se conecta com outra linha lá. O que
tinha que ter é mais ônibus nas linhas via Centro. Só assim acho que
ia melhorar”, aponta o passageiro
Antonio Borges de Lima.
Outra passageira classificou a
linha como inútil: “Do que adianta
um expresso terminal-terminal se a
maioria precisa descer no Centro?
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Fabio Donegá

Tinha que ter de novo a Linha Direta, que parasse aqui, no terminal
Nordeste, na Catedral e no terminal
Oeste, pois são poucas pessoas
que vão para o Oeste”, sugere Suzana Matias de Oliveira, que mora
no Tarumã e trabalha no Centro.
Alguns passageiros disseram
que os mais prejudicados com essas mudanças são as pessoas

com necessidades especiais e os
idosos: “O local para cadeirante ficou bem apertado, a porta muito
longe, esse pessoal sofre...”, disse Antonio. “Esses, sem dúvida,
estão passando mais dificuldade.
As mudanças prejudicaram muito
eles. Está muito tumultuado para
embarcar, principalmente”, acrescenta Suzana.

ÔNIBUS da linha expressa ficavam até dez minutos há espera de passageiros

Expressos continuam

Na tarde de ontem, uma nova reunião foi realizada com a equipe técnica da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) e da ValeSim. O presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, falou que as linhas Expresso Nordeste/Oeste via BR-467 e Expresso Leste/
Oeste vão continuar por pelo menos uma semana nos horários de pico. Ele também disse que
amanhã a gerência de transportes vai ao Terminal Sul.
“Identificamos que falta informação ao usuário de que ele tem outras formas de chegar ao Terminal
Sul sem passar pelas avenidas. Todo o mundo querendo passar pelo corredor acaba
sobrecarregando o sistema. Por esse motivo, as técnicas vão verificar o que está acontecendo e
providenciar os ajustes necessários”, explica.
Segundo Alsir, não são todos que vão para o Terminal Sul que precisam ir até a Estação
Central, somente quem tem como destino a Avenida Carlos Gomes ou quem vem do Terminal
Nordeste que precisa passar pelo corredor. Os terminais Oeste, Leste e Sudoeste possuem
ligação com o Sul por meio dos bairros. “Pegando as linhas Neva, Marechal Rondon,
Guarujá e Maria Luiza, por exemplo, os usuários desses quatro terminais estão conectados.
Precisamos reforçar a orientação de uso desses trajetos”.
A terça-feira foi avaliada de forma positiva e, ao contrário da linha Expresso Nordeste/
Oeste, que rodou vazia, a linha Expresso Leste/Oeste conseguiu desafogar um pouco os
terminais. Cinco ônibus foram colocados para fazer esse trajeto.
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Aulão Gratuito

DIVULGAÇÃO

Para quem quer aproveitar o Carnaval para dar uma pausa,
a ShengTao Terapias Orientais promove no domingo, dia 3
de março, um aulão de Yoga e Meditação no Lago Municipal
de Cascavel. Será das 9h15 às 10h30. Sem custo. Ah! Não
esqueça de levar seu tapetinho ou toalha de banho.

Esbanjando
beleza e
simpatia,
Ricieli Zierhut

Cine Território I
Uma das obras mais espetaculares do cinema brasileiro
chega aos Territórios de Cascavel. Parceria entre a Secretaria
de Cultura e Esportes, o Sesc e o Território Cidadão promove
o Cine Território. Nesta sexta-feira (22), o cine chega à
Tenda Bolha do Calçadão do Cascavel Velho, às 20h30.

Cine Território II
E põe na agenda: semana que vem, o Cine será exibido
nas tendas bolhas no pátio da Igreja Católica do Santa
Felicidade (dia 26), ao lado do Salão Comunitário do São
Cristóvão (dia 27), e, ainda, ao lado da Escola Francisco
Vaz de Lima (dia 28).

Aquele momento em que
o coração sempre bate
mais forte... a linda
conquista de Marina
Tesseroli Ribeiro, aluna
laureada no curso de
Direito da Univel

Lulu Santos
No Botequim da Esquina
Cascavel vai rolar um show
acústico embalado por Lulu
Santos. Neste sábado, a
partir das 22h.

DIVULGAÇÃO

A professora Karin Betiati
muito bem acompanhada

Felicidades!
Marco Carneiro, Eduardo
Scalssavara, Julio Luchesa,
Flavio Camilo e Gustavo
Avelino Zanoni.

Se a vida
estiver muito
amarga, dá uma rebolada.
Às vezes o açúcar
tá no fundo.

10

VARIEDADES

HOJE NEWS, 20 DE FEVEREIRO DE 2019

• REDE GLOBO

Malhação
Álvaro se desespera com o desaparecimento de Verena. Flora insiste em conversar
com Alex sobre Rafael. Maria Alice discute com
Alex. Jade aceita ser a rainha do Bloco Saliência. Álvaro vê o diário de Verena e descobre
que o caderno esteve com Breno. Alex desmaia na rua. Antônio comenta com Gabriela,
Álvaro e Márcio que Breno lhe contou que iria
casar. Em seu devaneio, Breno inicia a cerimônia de casamento com Verena.
Espelho da vida
Danilo se surpreende com o apoio de Augusto à sua fuga com Cris/Julia. Eugênio denuncia Danilo para o inspetor de Polícia, e ameaça Bendita. Eugênio revela a Gustavo que Cris/
Julia fugiu com Danilo, e o marquês se enfurece. Hildegard se revolta contra Danilo e renega
o filho diante de Augusto. Daniel comenta com
Letícia que Julia pode estar no Brasil.
O sétimo guardião
Sampaio marca o local da queda de Valentina, e Murilo vê. Júnior se desculpa pelo beijo
que deu em Luz. Walid pede que Diana esqueça a declaração que ele lhe fez. Sampaio flagra
Murilo com Valentina no túnel. Nicolau recebe a
carta de resposta da academia de dança e esconde de Bebeto. Olavo questiona Valentina
sobre uma outra entrada para a fonte. Eurico
flagra Fabim com Marilda em sua casa. Mattoso chega ao cabaré de Ondina. Judith vai buscar Feijão. Júnior, Sóstenes e Luz se espantam
ao ver Gabriel e Murilo chegarem ao restaurante de Tobias.

DIVULGAÇÃO

N o velas

João pede Manu em casamento
Em “Verão 90”, Jerônimo se irrita com o sucesso de João. Mercedes
apresenta Jerônimo/Rojê a Herculano, que reconhece o filho de
Janaína, mas disfarça. Gisela segue Herculano e acaba sofrendo um
acidente. João pede Manu em casamento. Diana revela a Herculano
que Jerônimo está se passando por bilionário e está hospedado em
uma casa de Quinzinho. Janaína encontra Jerônimo, que exige que a
mãe se afaste de sua vida. Jerônimo tranca Vanessa no banheiro para
ninguém vê-la durante a festa. Janaína conta a conversa que teve com
Jerônimo para João, que fica furioso. João se irrita com proximidade de
Nicole, que tenta provocar ciúmes em Quinzinho na festa. Jerônimo se
surpreende ao ver João na festa na casa em que está hospedado.
João exige que Jerônimo revele sua real identidade a Quinzinho.

• SBT

que espera que sigam sendo amigas. Teresa e
Vanessa se conhecem e de imediato já deixam
claro a antipatia mútua. Vanessa beija Heitor, ele
furioso diz que ela deve entender que ama Joana. Heitor pede a Joana que vá embora, Aurora
chega e questiona o pai, ele responde que está
fazendo isso, pois Vanessa viu Joana chegando e o beijou.

Teresa
Luisa diz a Fernando que só se casará
quando ele estiver convencido do passo que
vão dar ,e não sob pressão de sua mãe, pois o
casamento é algo para toda a vida. Fernando
garante que se zangou por sua mãe querer
tomar decisões por ele, mas mesmo assim dá
um anel de compromisso a Luisa e pede que
seja sua esposa. Teresa diz a Esperança que
durante a viagem foi feliz ao lado de Arthur e se
até pensou em salvar seu casamento, mas ao
reencontrar Mariano suas dúvidas voltaram.
Esperança diz que Arthur é bonito e se ela ainda
sente algo por ele, poderá voltar a se apaixonar.
Teresa procura Mariano para dizer que vai reatar se casamento com Arthur e pede que se
despeçam sem rancores. Teresa diz a Aurora

As aventuras de Poliana
Poliana fica em casa para melhorar da gripe e Afonso a visita. Filipa confronta Yasmim
sobre ela ter feito um vídeo junto com Luigi e
Poliana. Joana e Claudia discutem sobre a educação de seus filhos e acabam brigando. João
fica sabendo que Poliana está doente e fica
preocupado. Sérgio procura Roger para discutir umas ideias novas e o chefe o manda
procurar Nadine. A chapa Universo Jovem
organiza uma disputa de outfit (competição
para saber qual aluno está vestidos as roupas e acessórios mais caros). Lindomar
conta para Gleyce sobre o anel roubado, dizendo que Arlete já o devolveu. Afonso e Poliana preparam uma surpresa para Luísa. A chapa Universo Jovem leva uma bronca de Helô

por conta da disputa de outfit. Débora vai até à
comunidade e conversa com um capanga de
rato sobre os moleques terem invadido sua casa.
Ruth flagra Iuri e Sophie prestes a se beijarem.
Ciro vai buscar Guilherme na escola e diz que
recebeu ordens para levá-lo ao trabalho.
• RECORD
Jesus
Claudia volta da rua frustrada por não ter
encontrado Jesus e dá de cara com Pilatos
procurando por ela. O governador romano fica
impressionado ao saber da ressureição de
Lázaro e chama Caifás. O Sume-Sacerdote,
junto de Anás, planeja matar Lázaro para duvidarem de Jesus. Satanás fica satisfeito ao
ver Dimas roubando dentro do palácio. Terencius tenta matar Lázaro, mas é impedido
pelo anjo Gabriel. Jesus pede para seus seguidores ficarem vigilantes e prega sobre a
parábola dos talentos. Caifás chega em casa
e flagra Judite se preparando para fugir com
Gestas. Bartimeu, exausto, trabalhando incessantemente para entregar a encomenda
de lanças de Petronius. Algumas faíscas acabam atingindo seus olhos e ele grita.

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

Você será livre para agir como quiser hoje.
Atividades financeiras são muito favoráveis.
Sua mente está borbulhando e você vai encontrar todos os tipos de coisas para fazer.
Seja sensato.
Você vai se sentir mais aberto a outras formas de ver a vida e isso vai abri-lo para
novos horizontes. Você está ficando mais
suscetível e, como resultado, vai ficar muito
na defensiva.

Sagitário Escorpião

O seu radar emocional é muito forte, tornando-o mais seletivo do que o habitual. Não se
afaste. Há muita coisa acontecendo ao seu
redor e você só tem um desejo: ficar sozinho, o que você realmente precisa.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto
emocional e a sorte está com você para o estabelecimento de novos contatos. Você está desperdiçando tempo demais com assuntos triviais
e isso o está desgastando. Você não precisa
olhar muito longe para ver porque está cansado.

Capricórnio

Seu senso de humor o torna mais popular do
que nunca e será muito bom para os relacionamentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo
a encontrar a calma que você precisa para
as reorganizações que está fazendo

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça
isso antes de se sentir completamente saturado. Uma sensação de bem-estar interior permite-lhe colocar muitas boas ideias em perspectiva e a atmosfera calma lhe dará força.

Aquário

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha a objetividade e não se envolva. Você
está cada vez mais em forma, mas ainda
deve evitar passar dos limites. Faça um planejamento em relação às atividades diárias.
Isso irá convencê-lo.

Suas exigências não vai cair bem a todos.
Seja flexível e disposto a discutir as coisas.
Certifique-se de que você não vai se deixar
envolver pelas necessidades de outras pessoas, isso seria em seu próprio detrimento.
Pense antes de se envolver.

Peixes

Você será capaz de se expressar de forma
espontânea e com mais liberdade. Não perca
esta oportunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis de energia. Mostre-se como você é, juntamente com as suas
necessidades reais.

Virgem

Você está ciente dos erros do passado e
precisa confiar em alguém. Vá em frente. Você
terá luz verde e mais confiança naqueles que
o cercam para pôr suas ideias em prática.

Libra

Áries

horóscopo

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional e a sorte está com você para o
estabelecimento de novos contatos. Você está
desperdiçando tempo demais com assuntos
triviais e isso o está desgastando.

Você pode ter boas ideias para ganhar dinheiro com algo feito em casa. A família pode se
opor a seus planos: converse. A Lua realça
sua vaidade. A dois, faça planos com seu
amor.

VARIEDADES
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Polícia investiga bebê
que teria sumido do HU
Um caso inusitado está nas
mãos da Polícia Civil de Cascavel.
A administração do HU (Hospital
Universitário) recorreu à autoridade policial e registrou um boletim
de ocorrência para se proteger de
uma possível acusação envolvendo
o sumiço de um bebê.
A confusão começou quando uma
mulher contou para sua família e
para o ex-namorado que deu à luz
ao bebê no HU e que, prematuro, foi
rapidamente encaminhado para cirurgia cardíaca e depois disso desapareceu. Os familiares da jovem
e o pai da criança procuraram o hospital questionando a administração

sobre o paradeiro do bebê.
Contudo, o HU afirma que não há
registro do nascimento desse bebê.
O suposto pai disse que chegou
a visitar a mulher no hospital, que
estaria internada devido ao parto.
A administração do hospital afirma
que ela não esteve internada.
A partir da busca dos familiares
e do pai pelo suposto bebê, a adVIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01
02
00
01
00
DIVULGAÇÃO

Um homem de 25 anos foi baleado no fim da tarde de ontem no Bairro Santa Felicidade,
em Cascavel. Testemunhas disseram que o atirador é conhecido no bairro e que ele atirou
para roubar a bicicleta da vítima e depois fugiu. Marciano Ribeiro Barboza foi atingido
nas costas e a bala ficou alojada na região da escápula, com suspeita de fratura no ombro.
Ele estava consciente e, após os primeiros socorros, Marciano foi levado para o HU
(Hospital universitário) de Cascavel. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.
Até o fechamento desta edição não havia informação sobre a prisão do suspeito.

ministração do hospital resolveu se
precaver e registrar o caso antes
que uma denúncia formal fosse feita e houvesse ampla repercussão
sem que pudesse se defender.
 Reportagem: Bethania Davies

Cense II e
Semiliberdade
estão sem diretores
As unidades Cense II (Centro de
Socioeducação) e Semiliberdade de
Cascavel estão sem diretores. A
reportagem apurou que Eleadro
Roberto Nicola não responde mais pelo
Cense II nem aparece no local há dias.
Já no Semiliberdade, que fica no Jardim
Presidente, a secretaria informou que
o diretor Junior Cezar Davantel está de
férias e não foi indicado substituto. A
reportagem não conseguiu contato
com nenhum dos dois.
A Secretaria da Justiça, Família e
Trabalho do Paraná confirmou, por meio
da assessoria de imprensa, que passa por
uma reestruturação de departamentos
devido à fusão da Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos e Família com a
Secretaria de Desenvolvimento Social e
que as mudanças fazem parte da
reforma administrativa proposta pelo
governador Carlos Massa Ratinho Júnior.
“A reforma visa realizar uma nova
montagem técnica dos setores e dos
cargos de diretorias. Essa mudança se
encaixa em todas as diretrizes da pasta e
atenderá à nova demanda com uma
gestão inovadora do órgão”, informa, em
nota. Ainda segundo a assessoria, o
secretário da Justiça, Família e
Trabalho, Ney Leprevost, não definiu
quais unidades terão troca de
diretoria nem quem irá assumir. O
cenário deve ser definido apenas nas
próximas duas semanas.
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11 anos depois, filha Giro da
ainda espera por Justiça Violência
Um caso que gerou bastante
repercussão em Cascavel está perto de ter um desfecho, 11 anos
depois do crime. Na próxima terça-feira, dia 26, será julgado em
Foz do Iguaçu Darlei Natal Gabana, acusado de matar o sócio
Walter Antônio Per tile, à época
com 48 anos, dentro da empresa
dos dois, um dos escritórios contábeis mais tradicionais de Cascavel. O fato aconteceu no dia 17
de agosto de 2007. Walter foi
morto com um tiro nas costas.
Filha de Walter, Thays Pertile diz
que, depois de tanto tempo, tudo o
que a família quer é encerrar esse
ciclo: “O nosso maior desejo é esse
já há muitos anos: que ocorresse o
julgamento. Meu tio já morreu, minha avó já morreu, meu avô já morreu, e nenhum deles viu isso ser

resolvido. Apesar da demora, hoje
agradecemos a Deus e à Justiça. Ele
[Gabana] precisa ser julgado e esperamos justiça. A gente confia nisso!”
Ela conta que era recém-casada
quando o pai foi morto e que a família passou por momentos muito
difíceis sem a figura paterna. Até
hoje, conta, a perda trágica é uma
ferida que ainda dói. “Meus irmãos
eram adolescentes. Hoje, graças a
Deus, são homens formados, mas
porque minha mãe estava em cima.
Ele [Gabana] acabou com a nossa
família. Meu pai nem conheceu os
netos dele. A gente lembra dele todos os dias, as crianças perguntam. Ele [Darlei] seguiu a vida normalmente e a nossa família nunca
mais vai ser a mesma”.
 Reportagem: Bethania Davies

DEFESA E ACUSAÇÃO
Segundo o advogado da família, Jorge da Silva Giulian, o crime não tem
qualificadoras, então Darlei Gabana será julgado por homicídio simples. Mas a
acusação deve sustentar que houve excesso doloso. “O laudo do IML [Instituto
Médico Legal] confirmou que ele deu um tiro e depois uma coronhada na cabeça
de Pertile. A defesa deve sustentar que foi em legítima defesa, então o que vai
ser discutido em juízo é se o fato de ele ter dado um tiro pela costas e uma
coronhada é realmente legítima defesa, ou se houve o excesso doloso”.
O júri popular será realizado em Foz do Iguaçu devido ao risco de muita
comoção popular em Cascavel, cidade onde Walter Pertile residia.

Haitiana morreu de AVC
A haitiana encontrada morta no
interior de uma residência no Bairro
Coqueiral, em Cascavel, na noite de
segunda-feira (18), foi vítima de um
AVC (Acidente Vascular Cerebral). A
confirmação é do IML (Instituto
Médico Legal), após necropsia. Marie
Marieta Theagene, de 43 anos, já
estava sem vida quando o Samu
chegou à residência. Familiares
estiveram no IML para a liberação do
corpo. Segundo eles, Marie morava no
Brasil havia dez anos.

Ultrapassagem perigosa
Uma mulher de 34 anos e uma criança
de oito anos ficaram feridas em um
acidente envolvendo três carros na
madrugada dessa terça-feira (19). As
vítimas foram socorridas pelo Siate,
sofreram escoriações mas recusaram
encaminhamento para o hospital. A
colisão aconteceu na BR-467, próximo
ao Jardim Novo Milênio. Testemunhas
relataram que dois carros seguiam no
mesmo sentido quando um deles
tentou uma ultrapassagem e colidiu
no terceiro carro. Com a batida, dois
carros foram arremessados para a
canaleta. Um dos veículos fugiu do
local. Quem registrou a ocorrência foi
a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Auto X moto
Um motociclista ficou gravemente
ferido ao se envolver em um acidente
com um carro na noite de segundafeira (18), no Bairro Cancelli, em
Cascavel. Testemunhas relataram que a
condutora de um veículo Fiat Pálio
estava saindo de um estacionamento na
Rua Nereu Ramos quando o motociclista
atingiu a lateral do veículo. Marcos
Vinícius de Lima, de 19 anos, que estava
na moto, sofreu uma luxação no pé
direito, contusões e escoriações nos
braços e nas pernas. Após os primeiros
atendimentos, ele foi encaminhado para
o HU (Hospital Universitário).
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Sindicato da PF acompanhará
julgamento de Meneghel
FOTOS: ARQUIVO

O Tribunal de Justiça do Paraná avalia nesta quinta-feira (21),
em segunda instância, o recurso
apresentado pela defesa do ruralista Alessandro Meneghel, que
responde pela morte do policial
federal Alexandre Drummond,
ocorrida em 2012 em frente a uma
casa noturna de Cascavel.
O recurso tenta anular a sentença proferida em fevereiro de
2017, a qual condena Meneghel
a 34 anos e seis meses da prisão. A defesa alega que houve
uma “postura condenatória” do
júri que prejudicou o réu.
A audiência está marcada para
as 13h30 e prevê a leitura do desembargador responsável pela relatoria do processo. Na sequência,
dois desembargadores votam para
discordar ou validar a decisão. Se
o recurso for negado, a tendência é
de que seja determinado o cumprimento da pena em regime fechado;
se o julgamento for anulado, será
necessário um novo júri popular. Se
isso ocorrer, será o terceiro júri para
julgar o mesmo crime.
O Sinpef-PR (Sindicato dos Policiais Federais no Paraná), que
acompanha o caso desde o início,
afirma que a expectativa é grande
por parte dos colegas de Alexandre,
porque, apesar da condenação,
Meneghel conseguiu habeas corpus
para aguardar a decisão em segunda instância em liberdade, sob alegação de que a mãe dele tem uma
doença terminal. O habeas corpus
foi concedido menos de 24 horas
depois da condenação e desde então Meneghel é monitorado por tornozeleira eletrônica.
O sindicato teme que a influência de Meneghel interfira na deci-

são do TJPR e por isso convocou
os policiais federais para acompanhar o julgamento. A presidente do
sindicato no Estado e colega de
turma de Alexandre na Academia
Nacional de Polícia, Bibiana Orsi,
revela que, por diversas vezes, recebeu denúncias de que a defesa
estaria tentando interferir no resultado do julgamento. “Chegamos a
colocar o nosso trabalho, como
policiais federais, à disposição dos
desembargadores em caso de investidas e/ou ameaças”.
Segundo Bibiana, nesses sete
anos os colegas de Alexandre atuam para preservar as provas e garantir que a investigação siga sem
interferência. No entanto, os sucessivos adiamentos e recursos da
defesa retardam o processo e atenuam a pena de Meneghel. “O tempo de prisão domiciliar conta no
cumprimento da sentença, independentemente de a condenação já fixada ser mantida ou de um novo
julgamento ocorrer”, explica.

CONDENADO, Meneghel está em prisão
domiciliar

ALEXANDRE era agente em Cascavel desde 2006

O CASO
O agente da Polícia Federal Alexandre
Drummond Barbosa foi morto a tiros
no dia 14 de abril de 2012 após
desentendimento em uma boate no
Centro de Cascavel. Testemunhas,
registros de câmeras de segurança e a
própria perícia apontam que
Alessandro Meneghel é o responsável
pelas 22 perfurações provocadas por
pistola calibre 380 e de espingarda
calibre 12. Ele foi preso na mesma
noite do crime com uma pistola nove
milímetros, de uso exclusivo da PF, e
uma espingarda calibre 12. As duas
armas não tinham documentação
legal. Meneghel confessou o crime,
mas alegou legítima defesa.

ESPORTE
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Com integrantes das equipes Team FAG e West Bikers, o
ciclismo cascavelense se destacou no Paraguai nesse fim de
semana, na Copa Jaguaraté. Na categoria Elite, Jean Yanik
foi terceiro colocado e Raphael Pires subiu ao pódio na
quinta colocação. Já o campeão foi o cascavelense Marco
Aurélio, o Cabelo, que fez sua última prova pela equipe de
Foz do Iguaçu e a partir de agora é atleta da West Bikers.
Nas categorias Master, foram três medalhas de ouro para
os cascavelenses, com Marcos Ferreira na A, Eloir Primon
na B e José Santos na C, que teve ainda Dagoberto
Grapiglia em quarto lugar. Já na Juvenil, Rhulliy Guering foi
sexto e Jaisson Bresolin o sétimo na categoria.

Com novidades, Cascavel CR
inicia mais uma semana cheia
Sem atuar desde a derrota para
o Toledo, no dia 10 de fevereiro,
pela última rodada da 1ª Taça do
Paranaense 2019, o Cascavel Clube Recreativo enfrenta sua segunda semana cheia com muito trabalho. A exemplo da passada, na programação para os próximos dias
não haverá atividade apenas no
domingo, mas apresenta um amistoso preparatório como novidade.
Com isso, o técnico Allan Aal ganha mais tempo e opção de testes
para trabalhar. Ele chegou à véspera
do último jogo e já viu o elenco mudar em uma semana. O lateral-direito Lapa e os atacantes Michael e
Mateus Oliveira deixaram de fazer
parte da equipe, enquanto o atacante Elenilson, de 26 anos e vindo do
Bahia de Feira, chegou para reforçar
o plantel. Novos nomes estão sendo analisados e devem ser confirmados pela diretoria nos próximos dias.
Dos jogadores que deixaram o

time, Lapa e Michel haviam sido titulares nas três primeiras rodadas,
contra Athletico, Londrina e Operário, e Mateus sido opção no banco
de reservas nas cinco primeiras
rodadas, não tendo entrado em
campo apenas contra o Fantasma.

Como parte da preparação para
o início da 2ª Taça, na qual estreará no dia 10 de março contra o Rio
Branco, no Estádio Olímpico, o Cascavel CR fará um amistoso nesta
sexta-feira à tarde contra o Foz do
Iguaçu, na Terra das Cataratas.
CASCAVEL FUTSAL

O Cascavel Futsal estreou em casa na temporada 2019 com um empate por 3 a 3 no Ginásio
da Neva, no último sábado. O jogo-treino teve como entrada para o público a doação de um
quilo de alimento não perecível. Essa atitude rendeu mais de 300 quilos de alimentos ao Abrigo
São Vicente de Paulo (foto), de Cascavel. Nesta sexta-feira, às 18h, a Serpente Tricolor
retribuirá a visita do time rondonense no Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon.
FÁBIO DONEGÁ

O calendário da Copa Lindeiros de Vôlei 2019 foi definido na última sexta-feira e
o time do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone/Farb já está em treinamento para
a competição, que terá a 1ª etapa nos dias 29, 30 e 31 de março em Assis
Chateaubriand, pela categoria sub-16. Além da equipe cascavelense e da anfitriã
da etapa de abertura da temporada, participam da disputa times de Foz do Iguaçu,
Santa Helena e Mercedes. A Copa Lindeiros é realizada nos naipes feminino e
masculino e esta será a segunda participação com representação de Cascavel. No ano
passado o Perrone/Farb disputou como convidado e se destacou, pois teve o atleta
Felipe Gotz, de 16 anos, convocado para a seletiva que formará a seleção
paranaense da categoria no Brasileiro de Seleções deste ano.
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Corinthians x Avenida

Após vencer o conturbado clássico contra o São Paulo no último
domingo, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo em
Itaquera nesta quarta-feira pela
Copa do Brasil, para receber o Avenida, do Rio Grande do Sul, pela
partida única da segunda fase da
competição nacional.
Em caso de empate no tempo
normal, o vencedor será definido
nos pênaltis e enfrentará na próxima fase quem passar de Foz do
Iguaçu x Ceará, que medirão for-

ças na próxima quarta-feira (27) na
terra das Cataratas.
Contra o 10º colocado no Campeonato Gaúcho, a dois pontos da zona
de rebaixamento, o time corintiano
quer evitar surpresas como as vivenciadas na estreia da Copa do Brasil.
Na ocasião, esteve duas vezes atrás
do placar contra o Ferroviário-CE, mas
conseguiu o empate que lhe bastava
para seguir adiante na competição.
Desta vez, o fator casa é trunfo
para os comandados do técnico Fábio Carille, que estrearam como visiUEFA

tante em Londrina, contra o time cearense. Para este jogo, o treinador
mandará a campo a mesma escalação utilizada contra o São Paulo.
Do outro lado, o Avenida quer seguir fazendo história, depois de ter
eliminado o Guarani dentro de casa
com um gol marcado nos acréscimos
do segundo tempo. Essa foi a segunda vitória do time gaúcho em oito jogos na temporada.

Libertadores
O Atlético-MG desafia o Defensor
Sporting nesta quarta-feira, às
21h30 (de Brasília), no Estádio Luis
Franzini, pela rodada de ida da 3ª
fase classificatória da Copa
Libertadores. O Galo encara o
segundo uruguaio no caminho para
a fase de grupos. Na 2ª fase
classificatória, o time treinado por
Levir Culpi avançou contra o
Danubio. O Defensor, por sua vez,
passou pelo Barcelona, do Equador,
por meio de uma decisão na justiça
que deu o resultado do primeiro jogo
favorável ao clube de Montevidéu
após escalação de atleta irregular
pelo clube de Guayaquil.
JOGAM HOJE
17h
17h

Atlético de Madrid recebe a Juventus nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), pela partida de
ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo vai marcar o reencontro dos Colchoneros,
regidos por Diego Simeone e Griezmann, com Cristiano Ronaldo, antigo rival dos tempos de
Real Madrid. O retrospecto do português contra o Atlético do treinador argentino é positivo.
Contra Griezmann, porém, a história é diferente. O francês tem seis vitórias e quatro derrotas
em 17 jogos contra o português pelo Atlético. Na atual Champions, Griezmann tem seis gols
em quatro jogos e CR7 apenas um em cinco partidas.

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Londrina* ?x? Paraná*
COPA SUL-AMERICANA
Chapecoense* ?x? U. La Calera*
* Na próxima fase
LIGA DOS CAMPEÕES
Lyon ?x? Barcelona
Liverpool ?x? B. Munique

19h15
21h30
19h15
21h30
21h30
21h30
21h30
15h
17h

LIGA DOS CAMPEÕES
Schalke 04 x Man. City
At. Madrid x Juventus
COPA LIBERTADORES
Talleres x Palestino
D. Sporting x Atlético-MG
COPA DO BRASIL
Luverdense x Figueirense
Corinthians x Avenida
Santa Cruz x Náutico
Serra x Vasco
SUL-AMERICANA
D. y Justicia x Botafogo
FRANCÊS
Bordeaux x Guingamp
PSG x Montpellier

SUL-AMERICANA
Após ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro, o Botafogo desafia o Defensa y
Justicia nesta quarta-feira pela partida de volta da 2ª fase da Copa Sul-Americana, às
21h30 (de Brasília), no Estádio Norberto Tomaghello, na Argentina. Para o jogo desta
noite, o time da casa chega embalado pela vitória sobre o Gimnasia La Plata, que o fez
chegar à liderança do Campeonato Argentino com mesma pontuação do Racing –
adversário do Corinthians na Sul-Americana, na próxima quarta.

