
Que o trânsito de Cascavel é complicado todos sabem. Mas nem todos concordam que o
problema são os motoristas. No ano passado, quase 4 mil deles perderam a CNH (Cartei-
ra Nacional de Habilitação) devido às infrações cometidas, numa média de 322 todo mês.

Em Cascavel, 322 CNHs
são suspensas todo mês

PÁGINA

03
Aprovado projeto
que torna ISS fixo
para contabilistas

DIVULGAÇÃO

PÁGINA

12
11 anos depois de
matar Pertile, Darlei
Gabana é absolvido

PÁGINA

13
Polícia faz mistério
sobre suspeito da
morte de mulher

Os feras de Cascavel
Você sabia que Cascavel tem um time de futebol americano? Para divulgar o esporte e valorizar mais os
jogadores, o Olympians Cascavel promete novo visual no próximo desafio em campo, dia 10 de março.
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Após repercussão negativa, o ministro da
Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, retirou do e-

mail enviado um dia antes a todas as escolas do
País o trecho em que pede que crianças sejam

filmadas perfiladas para cantar o Hino Nacional.
Ele também disse que “percebeu o erro” de

inserir o slogan da campanha de Jair Bolsonaro,
“Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, para

que as crianças repetissem após o hino.

“Eu percebi o erro. Tirei essa frase
[com slogan do governo]. Tirei a

parte correspondente a filmar
crianças sem a autorização dos
pais. Evidentemente, se alguma

coisa for publicada será dentro da
lei, com a autorização dos pais.

Saiu hoje [terça-feira] de
circulação”.

Opinião
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Nublado

 Leonardo Torres é palestrante, professor e doutorando
de Comunicação e Cultura Midiática

 Recentemente, presenciamos a tragédia que envolveu o jornalista
Ricardo Boechat. Uma das maiores polêmicas envolvidas nesse fato foi
a prontidão de uma mulher, Leiliane, tentando socorrer o caminhoneiro
acidentado enquanto dois homens a filmavam.

Muitos têm associado o fato a uma masculinidade errante, passiva, e
enaltecido o ato da mulher, heroico, chamada de Mulher Maravilha.

Rever o papel do homem e o conceito de masculinidade na socieda-
de é de extrema urgência e importância. Mas existe algo ainda no
ocorrido que devemos pensar.

Estamos vivendo um sério caso de falta de empatia no mundo. A
cada dia queremos mais distância dos outros, menos nos preocupamos
com o próximo e menos consideramos o outro como igual. E, para piorar,
mergulhamos na internet, nas redes sociais, para suprir a necessidade
de socializar. Talvez os aparelhos eletrônicos sejam responsáveis por
essa falta de empatia. O espetáculo e o entretenimento se tornaram mais
importantes do que qualquer vida.

Estar em um acidente e pensar primeiro em registrar o fato em vez de
ajudar o próximo é a prova cabal de que a empatia não tem sido presen-
te. Leiliane foi na contramão desse movimento apático. Ela é um exemplo
de empatia para a humanidade.

Frans de Waal, pesquisador do fenômeno empatia, afirma que ela é
uma característica que garante a sobrevivência de uma espécie. Sem
ela, a extinção da espécie é mais fácil de acontecer. E que essa caracte-
rística provavelmente nasceu no vínculo entre mãe e filho. Portanto, as
mulheres são mais empáticas. Juntando essa característica com uma
masculinidade errante, não é de se espantar o ocorrido.

A empatia é mais do que se colocar no lugar do outro, pois muitos se
colocam e os julgando a partir de si mesmos. Isso não é empatia, mas
simpatia. Empatia é ser o outro; viver, pensar, sentir as emoções do outro
a partir dele mesmo. Isso garante um grau de alteridade e reciprocidade
que, se fosse recorrente no mundo atual, não haveria sequer pobreza
nem concentração de riquezas.

LEILIANE MOSTROU COMO FALTA EMPATIA NO MUNDO

Chuva Chuva
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Guardas municipais

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Transporte
O presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, deve se reunir
com a Mesa Diretora da
Câmara Municipal nesta
sexta, 1º de março, às 9h. O
convite foi feito por meio de
ofício da Mesa. Em pauta, os
problemas detectados nos
primeiros dias das mudanças
no sistema de transporte e
as soluções a serem
adotadas.

Cadê os créditos?
Eis uma pergunta que
ninguém fez e a ValeSim
nunca demonstrou interesse
em tornar público o assunto:
para onde vão os recursos
provenientes de créditos que
expiram nos cartões da
empresa? Ela pode ficar com
esse recurso? Fernando
Hallberg está atrás desses
números, mas primeiro
precisa descobrir quem tem
essa informação.

Só na volta de Paranhos
Com o fim do prazo para definir o reajuste da tarifa do

transporte coletivo, o prefeito em exercício Alécio Espínola
(PSC) já antecipou que não pretende assinar o decreto da nova

tarifa. A decisão ficou para Leonaldo Paranhos, depois que
voltar das férias em Nova York. Ontem, aliás, Espínola

prestigiou a visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL) a Foz do
Iguaçu. Quem também se fez presente foi o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli, que desta vez teve que se contentar

com um aperto de mãos.

 O soldado Daniel Steinke, da Polícia Militar, foi homenageado
na Câmara por ter evitado um feminicídio dia 31 de janeiro;

 Para o autor da homenagem, vereador Policial Madril (PMB),
“a condução corajosa da situação, a presteza, a eficiência e a
inteligência do policial merecem ser reconhecidos publicamente”.

A velha prática de verificar projetos às pressas ainda não foi
abandonada na Câmara de Cascavel. Tanto que o pedido do
Executivo municipal para liberação de verbas para o curso da
Guarda Municipal teve que ser avaliado a toque de caixa pelas
comissões - situação mais uma vez criticada em plenário.
Ocorre que, as queixas são só para inglês ver, porque os
projetos são aprovados e segue o barco.

Barulheira sem fim
A concentração de bares na
Rua Paraná na esquina com a
Pio XII, área central de
Cascavel, virou um “inferno”
para quem mora por ali. A
região possui muitas
residências, mas parece que
ninguém está interessado em
saber dos direitos desses
moradores. Tanto que o
vereador Fernando Hallberg
encaminhou à prefeitura
pedido de informação a
respeito de 24 protocolos de
denúncias registradas pela
vizinhança e que ainda
aguardam resposta.

Juventude
O vereador Carlinhos Oliveira
(PSC) mobiliza a juventude
cascavelense para melhorar o
envolvimento com a política. O
foco é buscar os universitários -
estes tendem auxiliar a
fiscalização do Legislativo com
pesquisas e demandas.

ISS Fixo é
aprovado

 Diante da forte especu-
lação que chegou a adiar a
votação do projeto, a Câma-
ra de Vereadores de Casca-
vel aprovou ontem projeto
que trata do ISS Fixo (Impos-
to Sobre Serviços) aos escri-
tórios de contabilidade. Fo-
ram 18 votos favoráveis,
uma abstenção do vereador
Sidnei Mazzuti (PSL) e um
voto contra do vereador Jor-
ge Bocasanta (Pros).

As medidas acordadas
entre entidades empresariais
e a prefeitura alteram as
modificações do Decreto
14.009 de 2018, que havia
revogado a tributação do ISS-
QN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza) na
modalidade fixa para as so-
ciedades profissionais.

Segundo a categoria, o
projeto recém-aprovado não
representa renúncia fiscal, e
até vai aumentar a arrecada-
ção devido a uma justa divi-
são da cobrança do ISS Fixo.

Os contabilistas alegam
que há um desequilíbrio -
empresas pequenas chegam
a pagar mais que as maiores.

Para definição do ISS Fixo
para sociedades profissio-
nais é calculada a alíquota de
2% sobre o faturamento bru-
to do exercício anterior, par-
celado em 12 vezes iguais
para pagamento mensal no
exercício subsequente - a fór-
mula representa aumento
substancial na carga tributá-
ria para muitas empresas de
contabilidade. “A comissão
do Sescap [Sindicato das
Empresas de Serviços Con-
tábeis], que contou com a
participação efetiva do Sinco-
vel [Sindicato dos Contabilis-
tas de Cascavel], teve papel
decisivo nessa conquista. Há
meses lutamos pela votação
do assunto e acompanha-
mos de perto os desdobra-
mentos”, diz o vice-presiden-
te de Integração Regional do
Sescap, Michel Lopes.

“Não podemos pôr panos quentes”
Com uma bancada extremamente conservadora, ontem a
Câmara de Cascavel recebeu a enfermeira Josana Dranka,
coordenadora do Cedip (Centro Especializado de Doenças
Infecto-Parasitárias).
Com dados que apontam o aumento da contaminação de
HIV entre jovens em Cascavel, ela alertou para a
necessidade de se discutir o tema abertamente. O vereador
Paulo Porto (PCdoB) colocou o “dedo na ferida” e questionou
a profissional sobre a abordagem do tema nas escolas: “É
óbvia a necessidade de trabalhar educação nas escolas.
Deveria ser tema obrigatório, não deveríamos nem estar
debatendo isso. É um tema que as pessoas não querem
trabalhar, pois não querem ser criticadas, têm medo de
alguns pais... É necessário unir educação e saúde e criar
estratégicas para chegar de maneira adequada aos jovens,
com informações claras e objetivas, mas sem pôr panos
quentes”.  Josana deixou claro aos vereadores que eles
devem cobrar as ações de conscientização, pois sem ela
ficam mais fáceis a gravidez precoce e o aumento de HIV.
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 O soldado Daniel Steinke, da
Polícia Militar, foi homenageado na
Câmara de Cascavel por ter evita-
do um feminicídio arriscando a pró-
pria vida. O voto de louvor e con-
gratulações foi proposto pelo Re-
querimento 16/2019, de autoria
do vereador Policial Madril (PMB),
e foi entregue ontem.

O crime aconteceu no dia 31 de
janeiro, no Parque Verde, próximo
à residência do policial, que esta-
va de folga. Ele ouviu o pedido de
socorro de uma vizinha que esta-
va sendo esfaqueada por um ho-
mem. Várias pessoas tentavam
fazê-lo parar de agredir a mulher,
mas sem sucesso.

O soldado pulou o muro e deu
voz de prisão ao agressor, que con-
tinuou agredindo a mulher.

Daniel preferiu não usar a arma
de fogo devido à quantidade de pes-
soas que estavam ali e, assim, pu-
lou um muro e sofreu descarga elé-
trica da cerca instalada.

Steinke então correu e abordou

Soldado é homenageado

um carro que o levou até a cena do
crime, onde o agressor ainda feria a
mulher. O local era de difícil acesso.

O policial repetiu a voz de prisão,
e, nesse momento, o soldado foi
agredido pelo homem e conseguiu
tirar a faca das mãos do agressor
e imobilizá-lo, quando então conse-
guiram socorrer a vítima, que esta-
va agonizando.

Em seguida, equipes policiais e
do Corpo de Bombeiros chegaram
ao local, prenderam o homem e
encaminharam a vítima ao hospital.

Para Madril, “a condução cora-
josa da situação, a presteza, a efi-

 A Associação de Moradores do
Bairro Cancelli, em Cascavel, con-
vocou uma assembleia para discu-
tir os problemas e apresentar su-
gestões para a linha 135 - Cance-
lli/Terminal Oeste.

Segundo o líder comunitário Júlio
Cezar Raizel da Cruz, muitas pesso-
as estão indignadas com as altera-
ções feitas devido ao novo sistema
de transporte público da cidade.
“Grandes condomínios do bairro, que
antes eram atendidos, estão sem
ônibus. Os pontos ficaram longe.
Mudaram sem ouvir a os moradores
e agora a população é quem sofre”.

Segundo ele, os novos horári-
os ficaram horríveis: “Os horári-
os noturnos são os piores. Se a

ciência e a inteligência do policial
merecem ser reconhecidos publica-
mente, bem como a atuação do
policial mesmo fora do expediente”.

Em seu discurso na tribuna,
Daniel Steinke agradeceu ao vere-
ador e aos colegas, mas lamentou
que tenha sido um fato tão trágico
a motivar a ocorrência. “O Brasil é
o quinto país do mundo que mais
comete feminicídio. Precisamos
mudar essa concepção atrasada de
que não devemos agir neste tipo de
situação. Temos que agir, sim, inter-
ferir, chamar a polícia e confiar na
atuação dos policiais”, destacou.

pessoa perde um ônibus, o pró-
ximo só passa uma hora depois.
Há pessoas chegando em casa
por volta da meia-noite. Está com-
plicada essa situação”.

Júlio convidou um representan-
te da Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito)
e da Comissão de Segurança e Trân-
sito da Câmara de Vereadores.

A população do bairro gostaria
que a linha Cancelli voltasse a cir-
cular pelo itinerário antigo, assim
como a velha tabela de horários. “É
praticamente unânime. A maioria
quer o retorno do itinerário antigo”.

Associação do Cancelli discute transporte coletivo

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá

 PARTICIPE
A assembleia é aberta ao público.
A Associação de Moradores do
Cancelli fica na Rua Carlos
Bartolomeu Cancelli, 700. O encontro
será no dia 8 de março, às 19h.

NOVA linha Cancelli não agradou os moradores
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 O NRE (Núcleo Regional de
Educação) de Cascavel comanda
43 colégios estaduais no Municí-
pio. O chefe do núcleo, professor
Nildo Santello, afirma que mais
da metade dos prédios estão sem
aval de funcionamento do Corpo
de Bombeiros.

Ele diz que há dois problemas
nos colégios: um é que há muitos
prédios velhos que precisam de
reparos, principalmente na questão
de rede elétrica, que não suporta
os equipamentos necessários dos
laboratórios e até mesmo apare-
lhos de ar-condicionado. “Estamos
fazendo de forma emergencial a re-
forma das redes elétricas dos co-
légios e tentando, na medida do
possível, sanar problema por pro-
blema, até que os prédios estejam
todos regulares”.

O segundo problema é das ins-

Mais da metade dos colégios
não têm aval dos Bombeiros

tituições que estão instaladas em
terrenos do Município. “Já está
tudo conversado com o prefeito Leo-
naldo Paranhos. Ele vai assinar uma
cessão de uso para o Estado po-
der intervir nos colégios. Sem isso,
não podem ser realizadas obras
nesses prédios. Estamos com to-
dos os protocolos feitos. Assim que
Paranhos assinar os documentos,
vou encaminhá-los para a Secreta-
ria de Estado de Educação. Depois
os projetos de adequação e refor-
ma chegam e vão para licitação”.

Santello garante que o Estado
quer o quanto antes regularizar a
situação dos colégios para garan-
tir 100% de segurança dos alunos.
Hoje, na rede estadual em Casca-
vel, estudam 31,3 mil alunos.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

 No período de 2 a 4 de maio
a Fundetec (Fundação para o De-
senvolvimento Científico e Tec-
nológico) realiza a segunda edi-
ção da Feira de Tecnologia “Te-
chnovação”, no Centro de Con-
venções e Eventos.

 Fundetec prepara a 2ª  edição da Technovação
O evento é aberto ao público e

contará com uma programação
bastante ampla. “Serão realiza-
das batalhas de startups, batalha
de drones, palestras, estandes
para visitação e o famoso Hacka-
thon, que é uma maratona de tec-

NOVIDADE
A Fundetec traz ainda uma novidade no Technovação 2019. Trata-se da
professora paulistana Débora Garofalo, uma das dez finalistas do Global

Teacher Prize, da Varkey Foundation, associada à Fundação Victor Civita no
Prêmio Educador Nota 10.  Considerado o Nobel da educação, a premiação
internacional elege, anualmente, o melhor professor do mundo. O vencedor
receberá US$ 1 milhão em uma cerimônia nos Emirados Árabes Unidos, em

março. As inscrições já podem ser feitas pelo
site http://www.technovacao.org.br.

nologia totalmente focada no de-
senvolvimento, a fim de solucio-
nar um determinado problema”,
adianta o presidente da Funde-
tec, Alcione Gomes.

O tema do Hackathon deste
ano é “Cidades inteligentes:
energias renováveis e mobilida-
de”, onde o problema será apre-
sentado e as equipes terão tem-
po determinado para a resolu-
ção deles. As melhores
ideias serão premi-
adas.
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 Foi publicado no Diário Ofici-
al de ontem (26) o Decreto
14.685, de 22 de fevereiro de
2019, que estabelece os dias de
feriado e ponto facultativo para
cumprimento de expediente pe-
los órgãos públicos da adminis-

Carnaval: confira o que
abre e fecha no feriadão

tração direta e indireta do Muni-
cípio de Cascavel.

O decreto prevê ponto facultati-
vo nos dias 4 e 5 de março (segun-
da e terça-feira de Carnaval) para
todas as repartições e, no dia 6 de
março (Quarta-Feira de Cinzas), ape-

nas para os servidores lotados nas
escolas municipais e nos Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil). Assim, a prefeitura e de-
mais repartições ficam fechadas
segunda e terça e reabrem na quar-
ta-feira (6).

 SAÚDE
Os serviços de urgência e de emergência
(Siate, Samu, UPAs Brasília, Veneza e
Tancredo) têm atendimento ininterrupto durante
todo o feriadão. Já as UBSs, as USFs, as
Unidades Saúde Mental, as Unidades
Especializadas e os demais Serviços de Saúde
ficarão fechadas na segunda (4) e terça (5),
voltando a atender normalmente na quarta-feira
(6). Em caso de necessidade os pacientes
devem procurar as UPAs.

Assistência farmacêutica
As Farmácias Básicas I, II e III funcionarão em
sistema de plantão no sábado (2) e no
domingo (3), da seguinte maneira:
Farmácia Básica I: das 13h às 19h
Farmácia Básica II: das 7h às 13h
Farmácia Básica III: das 13h às 19
Na segunda-feira (4) e na terça-feira (5), as 3
farmácias básicas atenderão normalmente, das
7h às 19h.

Vigilância em Saúde
Vigilância em Saúde atenderá em sistema de
plantões:
Vigilância Epidemiológica, 24 horas
pelo telefone 98431-6339
Vigilância Sanitária, 24 horas pelo
telefone 98431-6358
Vigilância Ambiental, das 7h às 19h pelo telefone
98804-7211

O Transporte Sanitário também terá plantão
pelos telefones 98815-2805 ou

3902-2499 das 7h às 18h.

CONFIRA COMO FICA O ABRE E FECHA NOS DEMAIS SERVIÇOS.
 MEIO AMBIENTE

O Zoológico de Cascavel permanecerá aberto
para visitação normalmente no sábado e no
domingo; fecha na segunda-feira (4) para a
tradicional manutenção e reabre na terça-feira (5)
novamente para visitação, que pode ser feita
sempre das 8h às 17h30.
A coleta de lixo e a coletiva seletiva funcionarão
ininterruptamente durante o feriadão.

 AGÊNCIA DO
    TRABALHADOR
A Agência do Trabalhador não terá expediente
nos dias 4 e 5 de março, voltando a atender
normalmente na quarta-feira (6).

 CETTRANS
Não haverá atendimento administrativo na
Cettrans dias 4 e 5 de março, retornando às
atividades normais na quarta-feira (6).
Transporte Coletivo: funcionará com escala de
fim de semana nos dias 2 e 3, escala normal no
dia 4 e com tabela de feriado no dia 5.
Setor de Operações de Trânsito (SOT):
agentes de trânsito realizam suas escalas normais
no dia 4 e 5.
Aeroporto: o setor administrativo ficará fechado
nos dias 4 e 5, retornando às atividades
normais na quarta-feira (6). Os serviços
essenciais (voos, lanchonetes, raios-X)
funcionam normalmente no feriado.
No EstaR (Setor de Estacionamento
Regulamentado): Setor administrativo fechado
nos dias 4 e 5 e agentes de trânsito não
trabalham. Dia 6 trabalham normalmente.

 EDUCAÇÃO
As escolas municipais e os Cmeis (Centros de
Educação Infantil) ficam fechados na segunda,
na terça e na quarta-feira, conforme previsto no
Calendário Escolar 2019. As aulas retornam
na quinta-feira (7). Os setores administrativos
da Secretaria de Educação voltam a atender na
quarta-feira (6).

 ASSISTÊNCIA
   SOCIAL
Na Assistência Social terão atendimento
ininterrupto na segunda e na terça-feira (5)
os serviços da Proteção Social Especial de
alta complexidade, como a Unidade de
Acolhimento Masculino, a Unidade de
Acolhimento Feminino, as Residências
Inclusivas, a Casa POP, o Centro POP e o
Abrigo de Mulheres.
O Serviço de Abordagem e o Família Acolhedora
atenderão em regime de sobreaviso pelos telefones
98431-6376 e 98433-6080, respectivamente.
Os Conselhos Tutelares atenderão em regime de
plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste),
98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).
Já os serviços de Proteção Social Básica, entre
eles Cras, Eurecas, Centro da Juventude, CEU
(Centro de Artes e Esportes Unificados),
Cadastro Único e Inclusão Produtiva, assim
como o serviço da proteção social especial de
média complexidade Creas, ficarão fechados na
segunda e na terça-feira, voltando a atender na
quarta-feira (6).
O Restaurante Popular Albino Zanata fica
fechado na segunda e na terça-feira (5),
reabrindo na quarta (6).
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 Ao longo de 2018, 3.871 moto-
ristas de Cascavel tiveram a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
suspensa, conforme o Detran (De-
partamento de Trânsito do Paraná).
O dado equivale à média de 322
CNHs suspensas por mês, ou en-
tão de dez por dia.

A suspensão ocorre em duas
situações: quando o condutor atin-
ge 20 pontos na habilitação decor-

Em Cascavel, 322 CNHs
são suspensas por mês

rentes de infrações, no período de
12 meses, ou quando comete al-
guma infração cuja punição previs-
ta pelo CTB (Código de Trânsito Bra-
sileiro) é a suspensão direta do di-
reito de dirigir.

Em Cascavel, ano passado, do
total registrado, 2.945 carteiras
foram suspensas em razão dos 20
pontos, e 926 de forma direta.

O Detran também informa que

em 2018 foram cassadas 299
CNHs em Cascavel, sendo que a
maior parte delas foi porque os
motoristas não obedeceram à or-
dem de suspensão e foram pegos
dirigindo, tendo assim a penalida-
de aumentada.

Teve a carteira suspensa, e agora?
Para regularizar a situação, o
motorista deve entregar a CNH na
Ciretran de Cascavel para dar início
ao cumprimento do período de
suspensão e obter o número do
processo. Em seguida, tem que se
inscrever no curso de reciclagem.
O curso já está disponível na
modalidade EAD (Ensino a
Distância). No Paraná, o Ibacbrasil -
Cursos de Trânsito é autorizado pelo
Detran a oferecer as aulas online.
O curso online de reciclagem do
Ibacbrasil está disponível no site

Curso preventivo
zera pontuação
Os motoristas profissionais
paranaenses já podem realizar o
Curso Online de Reciclagem
Preventiva. A medida vale para o
condutor que exerce atividade
remunerada (EAR) e que seja
habilitado nas categorias C, D ou E,
cuja soma dos pontos referentes a
infrações atinja no mínimo 14 e no
máximo 19 pontos no
período de 12 meses.
Após fazer o curso e obter a
aprovação na prova de reciclagem
preventiva, a pontuação das
infrações de trânsito cometidas
será eliminada da carteira pelo
Detran. No Paraná, o Ibacbrasil -
Cursos de Trânsito já possui
autorização do Detran para
realização desse curso.

www.cursosdetransito.com.br.
Entre os benefícios do curso de
reciclagem a distância estão a
praticidade (o condutor pode estudar
quando quiser, em seus horários livres
e de onde quiser, as aulas são
acessíveis por computador, tablet ou
smartphone) e a rapidez (os alunos
podem concluir as aulas em três dias).
Esse prazo, entretanto, pode chegar
a 45 dias, de acordo com a opção do
condutor.
O processo online, da matrícula ao
certificado, tem pagamento facilitado
em até oito vezes sem juros no cartão

de crédito. O conteúdo é elaborado
por especialistas, com recursos
multimídia que garantem uma
aprendizagem dinâmica e 100%
online.  No curso de reciclagem
para condutores, o Ibacbrasil
mantém um serviço de monitoria
ativa em que monitores e tutores
acompanham o desenvolvimento do
aluno durante todo o curso,
auxiliando-o em todos os
momentos. Em caso de dúvida, o
aluno também pode entrar em
contato por chat, email, Whatsapp
ou pelo 0800 400 2107.

RECICLAGEM ONLINE
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gente@jhoje.com.br

A bela Karoline Kisiel, em
lindo ensaio produzido por
Arivonil Policarpo

Odir Sachet encara feliz
prova de corrida de 5 km

Felicidades!
Altair Oliveira, Raimundo
Adalberto Fariña, Ercilia

Aparecida Zanlucki, Jaime
Paludo, Cassio Hachmann,
Jocemar do Nascimento,

Cleusa Vieira, Murilo
Ghiggi, José Pereira, Enock

Selvo Nascimento, Acir
Camargo e Carlos Roberto

Samartini Júnior.

Feira de Brechós
A edição de março da feira mais querida de Cascavel está
chegando e ela vem com uma novidade maravilhosa:

inaugura o novo endereço da República das Cores! São pelo
menos sete brechós já confirmados para você garimpar à

vontade. Será no fim de semana dos dias 9 e 10 de março.
Ah! O novo endereço da República é na Rua Rui Barbosa,

660, pertinho da Unipar!!

CarnaRock
O Hooligans Pub Cascavel
e Caiçara prepara um
CarnaRock. Será nesta

quinta-feira, a partir das
23h. Informações e

ingressos: (45) 99149-0072.

Baile de Máscaras
A Hell Sin Lounge prepara
um super CarnaHell: o

@Baile de Máscaras. Será
nesta sexta-feira, a partir

das 23h. A Hell fica na Rua
Paraná, 4.000, Centro de

Cascavel.

Ou o Carnaval Atenção!
Cuidado com a mulher. Mesmo que ela não saiba

de nada, Deus vai lá e mostra pra ela.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

acaba

ou ele acaba comigo.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Cris/Julia aceita se casar com
Gustavo para proteger Danilo
Em “Espelho da vida”, Cris/Julia aceita se casar com Gustavo

para proteger Danilo. Bendita entrega uma carta de Cris/Julia a
Danilo. Alain fica mexido com uma mensagem que recebe de

Letícia. Incentivado por Hildegard, Lucas pede Mimi em
casamento. Eugênio arma com Albertina para incriminar Danilo.

Gustavo revela a Maristela seu plano de infernizar a vida de
Cris/Julia. Sheila insiste para se casar com Bola. Gilson

conhece Gentil. Gustavo oferece rosas brancas a Cris/Julia.

 • SBT

Malhação
Gabriela desiste de propor o registro

compartilhado de Alex e Flora para Rafa-
el. Tito e Nina se encantam um pelo ou-
tro, e Flora incentiva o namorado a se apro-
ximar da cantora. Gabriela sofre com a
união de Solange e Rafael. Alex invade a
casa de Rafael e Márcio e declara que
decidiu morar com os dois. Os alunos se
revoltam contra as novas ordens de uni-
forme anunciadas por Solange. Gabriela
confronta Solange.

Verão 90
João exige que Jerônimo conte a ver-

dade sobre o assassinato de Nicole. Manu
diz a João que acredita em sua inocência.
Diego desmascara Vanessa na frente de
Larissa. O delegado libera Gisela após a
visita de Quinzão. Quinzão e Mercedes
temem por Quinzinho depois que a polí-
cia identifica marcas de sangue do as-
sassino no corpo de Nicole. Mercedes liga
para Jerônimo para saber o tipo sanguí-
neo de João. A advogada de Giovana dei-
xa Manu, João e Janaína desesperados
ao afirmar o tipo sanguíneo encontrado
no corpo de Nicole.

O sétimo guardião
Machado convoca Milu para socorrer

Aranha. Robério consegue copiar as cha-
ves do casarão para entregar a Valentina.
Júnior afirma a Luz que deseja se casar
com ela. Patrício e Liliane se insinuam
um para o outro. Afrodite ajuda Diana a se
preparar para sua competição. Aranha
implora o perdão de Stella.

Teresa
Teresa furiosa diz a seu pai que confiou

nele e ele falhou e que os documentos rou-
bados podem levar Arthur a perder toda sua
fortuna. Arthur, zangado, diz a Oriana que
não quer vê-la destratando novamente Te-
resa, e por isso o melhor seria que ela não
voltasse a sua casa, pois nem ele, nem

Teresa a querem em suas vidas. Oriana
responde que Teresa deixou Mariano por
ser pobre, e que certamente se descobris-
se que ele agora tem dinheiro, voltaria a
procurá-lo. Arthur, furioso, diz que Teresa o
ama e confia nela. Fernando diz a sua mãe
que se não mudar sua atitude em relação a
Teresa, eles terão sérios problemas. Aída
diz a Teresa que as ações que eram de seu
pai, agora são dela, e que agora também é
sócia de “Lua Turquesa”.

As aventuras de Poliana
Os capangas de Rato dizem que Dé-

bora não quer pagar pelo serviço presta-
do, e o próprio líder do bando pede o en-
dereço dela para resolver o problema pes-
soalmente. Luísa diz a Afonso que o que
ele disse mexeu com ela a ponto de ela
ter inspiração para pintar um novo qua-

dro. Raquel confronta Mirela sobre ela
estar participando da rádio da escola. Jeff
e Luca brigam na aula de teatro do profes-
sor Iuri. Hugo e Éric continuam provocan-
do Bento, e João observa, rindo. Waldis-
ney vai à casa de Débora. João e Poliana
discutem por causa de Bento. O clubinho
MaGaBeLo se prepara para ir ao evento
da O11O. Jefferson é ameaçado pelos
comparsas de Rato na porta da escola.

Jesus
Jesus se reúne com apóstolos e diz

que irão a Jerusalém. Ele diz que lá o Fi-
lho do Homem será entregue aos princi-
pais sacerdotes e escribas, que o conde-
narão à morte. Mas ao terceiro dia ressus-
citará. Os apóstolos respiram fundo e as-
similam que está próximo do fim.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-
sente constrói a sua confiança. Aproveite ao má-
ximo a paz e a tranquilidade do dia para dar aten-
ção ao que pode estar faltando em sua dieta.

To
ur

o

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre
profundas convicções que você tem. Tudo o que
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você
está em boa forma, mantenha o esforço que tem
feito com os alimentos e tudo vai ficar bem.

G
êm

eo
s O dia vai começar em ritmo forte. Tire um tempo

para pensar antes de agir e não se queixe! Des-
prenda-se de pensamentos negativos para po-
der recarregar as baterias e se concentrar naqui-
lo que gosta em geral.

C
ân

ce
r Você vai ser mais receptivo às necessidades dos

outros e mais confiante em si mesmo. Sua disposição
para ouvir será uma fonte de harmonia para todos.
Você está exagerando, mas felizmente tem energia
de sobra! Faça uma pausa no que estiver fazendo.

Le
ão

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

V
ir

ge
m Você enfrentará ferozmente a autoridade. Ficar

calmo seria seu melhor trunfo para atravessar
esses humores. Você está sobrecarregado de tra-
balho, mas desacelerar vai parecer mais difícil do
que continuar no mesmo caminho. Você precisa
fazer as coisas com equilíbrio.

Li
br

a

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar
decisões precipitadas. Seja objetivo em suas esco-
lhas. Você deveria se retirar a um lugar campestre
por alguns dias para diminuir a tensão psicológica.
Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo.

E
sc

or
pi

ão Você está alegre e otimista, indo na direção perfei-
ta. Agora é a hora de defender a sua causa. Você
está encontrando dificuldades para acompanhar o
ritmo. Recarregue suas baterias ao ar livre. Não há
necessidade de se alarmar por enquanto.

Sa
gi

tá
ri

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

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você terá ideias claras e conseguirá falar sobre

eles com facilidade. Há previsão de comentários.
Você está preocupado com os detalhes. Você
pode acabar se sentindo exausto se não tomar
cuidado e parar para relaxar.

A
qu

ár
io Você se sente muito mais autoconfiante e mais à

vontade quando se expressa em público. O re-
laxamento mental é a melhor forma de recarre-
gar as baterias de hoje. Use a arte como uma
forma de escapismo.

 P
ei

xe
s Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos.

Não se deixe distrair com bobagens, você precisa
de espaço para refletir. Sua vitalidade está em
alta, durma mais para mantê-la assim.
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Ainda em julho de 2018 foram
aprovados no Concurso 065/2017
novos integrantes para a Guarda
Municipal de Cascavel. Contudo,
embora já tenham sido chamados,
aberto conta bancária a pedido da
prefeitura e até feito exames caros
como exigência para estar apto a
assumir, os candidatos continuam
desempregados e sem saber a
quem recorrer. O empecilho é o cur-
so necessário para que possam se
tornar guardas municipais.

Até então, a justificativa era um
imbróglio entre a prefeitura e a Po-
lícia Militar, que ministra esse trei-
namento. O problema: R$ 150 mil
acordados e ainda não pagos.

Tudo parecia estar resolvido com
acordo entre a prefeitura e o gover-
no do Estado para a liberação dos
recursos ao curso. O projeto auto-
rizando a liberação de R$ 100 mil
passou pela Câmara na segunda-
feira e a esperança se reacendeu.
Só que não é bem assim...

O setor de Gestão de Pessoas
da prefeitura informou nessa terça-
feira (26) que ainda não há data
definida para o início do curso. Até
então, o principal empecilho para
o curso eram os recursos financei-
ros. Como a verba já está garanti-
da, o setor não soube informar se
há algum outro impedimento para
a convocação dos servidores e o
início do treinamento.

O curso tem duração prevista de
cinco meses e meio.

Mesmo com verba, curso
da GM segue uma incógnita

De acordo com o RH, dos 76
candidatos que passaram no con-
curso, serão convocados 74 consi-
derados aptos nas fases de prova
escrita, aptidão física, exame pré-
admissional e investigação social.

Na semana passada, o setor de
Recursos Humanos informou que
o Município estava realizando al-
guns encaminhamentos para que

 Falta efetivo: GM tem pressa

 Reportagem: Bethania Davies

Depois da exoneração dos três guardas devido à agressão a um jovem em
dezembro do ano passado, a situação da Guarda Municipal ficou ainda mais difícil.

De acordo com o diretor da GM, coronel Avelino Novakoski, apesar de se
tratarem de apenas três servidores, essa redução compromete a qualidade
do trabalho prestado. “Faz falta, sem dúvida, faz muita falta. Mas acredito

que já está praticamente resolvido [o curso de formação]. Lógico que há
um tempo ainda para que eles tenham a preparação adequada, já que são
servidores que portam armas, mas agora a gente aguarda a ação do setor

de RH [Recursos Humanos] para iniciar o curso”.
Tanto tempo esperando por novos servidores será compensado na

qualidade das aulas, garante o coronel, pois a próxima formação está mais
completa do que o curso realizado em 2016. “Nós acrescentamos algumas

aulas, especialmente na parte de legislação, para que eles tenham um
conhecimento bem mais amplo nessa parte. Isso se faz cada vez mais

necessário”.  O curso será realizado no 6º BPM de Cascavel por meio de
convênio com a Polícia Militar.

o curso de formação possa ser ini-
ciado e que “os candidatos serão
convocados em edital específico
para o CFP [Curso de Formação Pro-
fissional] na condição de Servidor/
Aluno e os aprovados no curso
estarão aptos a tomar posse como
guardas municipais”.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 02
Homicídios 02
Latrocínios 00
Confrontos 02
Mortes no trânsito 00

Onze anos depois de ter
atirado e matado Walter
Antonio Pertile dentro do
escritório em que ambos eram
sócios, em Cascavel, Darlei
Gabana foi absolvido ontem
pelo júri realizado em Foz do
Iguaçu. O crime aconteceu em
agosto de 2007. Após uma
discussão, Pertile foi atingido
por um tiro nas costas desferido
por Gabana. Os jurados
aceitaram a tese da defesa e
entenderam que Gabana agiu
em legítima defesa.

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência

Pai é encontrado enforcado
Sete dias depois de ser preso, o
homem acusado de abusar sexualmente
de seis filhos em Diamante do Sul foi
encontrado enforcado dentro da cela
na cadeia pública de Guaraniaçu na
manhã dessa terça-feira. O delegado
Bruno Falci esteve em Cascavel para
esclarecer o caso. Segundo ele, o
investigado foi encontrado por um
colega de cela no horário do banho de
sol. O delegado disse que o caso está
sendo investigado, mas que a
possibilidade de homicídio é
insustentável, já que o homem dividia
a cela apenas com presos do seguro,
aqueles que têm proteção e ficam
separados dos outros presos
justamente por terem praticado crimes
sexuais. A polícia trabalha com a
possibilidade de suicídio.

Auto X moto
Um motociclista de 32 anos ficou
ferido na tarde dessa terça-feira (26)
ao se envolver em um acidente com um
carro no Bairro Gramado, em Cascavel.
A colisão aconteceu na esquina da Rua
Ponta Grossa com a Avenida Rocha
Pombo. O motociclista foi identificado
como Marcos Antonio Saturno e teve
ferimentos no tornozelo esquerdo, na
coxa e no antebraço esquerdo. Ele foi
socorrido pelo Siate e encaminhado
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília.

Queda
Um homem de 39 anos ficou ferido ao
cair na manhã dessa terça-feira (26)
no Bairro Recanto Tropical, em
Cascavel. O acidente aconteceu em
uma Comunidade Terapêutica. Ricardo
Marcos Guilherme caiu de uma altura
aproximada de 2,5 metros. Ele foi
atendido pelo Siate com várias
contusões na região lombar e um corte
no nariz. Após os primeiros
atendimentos, ele foi encaminhado
para a UPA Tancredo.

 Na tarde de ontem um homem
foi preso e levado à Delegacia de
Homicídios de Cascavel para ser
ouvido sobre a morte de Sonia
Massae Toguti, de 47 anos, encon-
trada na madrugada de ontem no
apartamento em que morava, na
Rua Marechal Cândido Rondon.
Contudo, a polícia não quis dar de-
talhes sobre o suspeito e tampou-
co quis confirmar a detenção. Tam-
bém não explicou a razão.

Um vizinho encontrou Sonia
após ver fumaça saindo do seu
apartamento. Ela estava vestida,
sentada perto do box do banheiro
e havia marcas de agressão no cor-
po, inclusive cortes no pescoço, que
teria sido a causa da morte.

Polícia faz mistério sobre
suspeito de matar mulher

Conforme a titular da Delegacia
de Homicídios, Raísa de Vargas, a
porta do apartamento estava aber-
ta e um vizinho viu fumaça saindo
dali e por isso entrou. Ao ver o cor-
po, chamou socorro.

Segundo a delegada, havia muito
sangue no quarto, onde foi identifi-
cado um foco de incêndio. “A perícia
está investigando se o incêndio foi
criminoso ou não, mas há indícios
de que ele foi provocado”.

A delegada informou que dili-
gências e perícias estão sendo re-
alizadas para descartar a possi-
bilidade de latrocínio, já que o
apartamento não foi arrombado.
Assim, a principal linha de inves-
tigação é a de homicídio.

HOMENAGEM
Sonia Massae Toguti dividia apartamento com o filho, que estava

viajando a trabalho. Nas redes sociais, Felipe Toguti postou uma
homenagem à mãe: “Depois de tantos anos longe de vc, trabalhan-
do, lutando todos os dias pra conseguir ter uma vida melhor, sabe,

até que um dia (ano passado) vc me dá uma notícia muito boa, ‘filho
estou voltando pro brasil’, nossa... na hora não sabia o que fazer de

tanta felicidade. Demos risadas juntos, nos divertimos juntos,
OBRIGADO POR TUDO MINHA RAINHA. Eu sei que vc está cuidando

de nós aí de cima. TE AMO MUITOO MUITO MESMO, vc vai ficar
morando no meu coração eternamente”.

Um motociclista ficou
gravemente ferido após cair
da moto na BR-277, em
frente ao Parque Industrial
Albino Nicolau Schmidt, em
Cascavel. Testemunhas
relataram que o pneu da
moto estourou e Antônio
Vieira, de 43 anos, caiu.
Socorristas disseram que a
vítima apresentava amnésia
lacunar, visão embaçada e
uma forte lesão no tórax,
além de escoriações nos
braços e nas mãos. Ele foi
encaminhado ao HU
(Hospital Universitário).

AÍLTON SANTOS
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 Em meio à preparação para a
temporada 2019, o Cascavel Futsal
segue reforçando o elenco coman-
dado pelo técnico Cassiano Klein.
O mais novo integrante da equipe é
o ala Éder, que chega nesta quarta-
feira à Capital do Oeste para se apre-
sentar à comissão técnicotricolor.

Catarinense de Schroeder, Éder,
de 29 anos, estava no salonismo do
Rio Grande do Sul, atuando pela As-
soeva de Venâncio Aires, que chegou
às oitavas de final da Liga Nacional.

Antes, passou pelo Palma, da
Espanha, e também pelo futsal chi-
nês. No Brasil, acumula passagem
pela seleção brasileira, em 2017,

Reforço no Cascavel Futsal
e também pelos catarinenses Ja-
raguá, Blumenau, Rio do Sul, Tuba-
rão e Concórdia, e pelo paranaen-
se Umuarama.

“Sou um jogador de velocidade,
que gosta de chamar no ‘um con-
tra um’ e sou muito ativo na defe-
sa. Estou muito contente por ter
acertado com o Cascavel e agra-
deço desde já a oportunidade.
Acho que sou o tipo de jogador que
o Cassiano está procurando”, dis-
se Éder, resumindo suas caracte-
rísticas em quadra.

O novo reforço deverá estrear no
próximo dia 8, quando o Cascavel
receberá o Pato Futsal para jogo

amistoso no Ginásio da Neva, e
também no duelo do dia 10 contra
o Medianeira, na casa do adversá-
rio. Na Série Ouro do Paranaense
2019, a estreia cascavelense está
marcada para o dia 23 de março,
na Neva, contra o Palmas.

Duas semanas depois de voltar de
Florianópolis (SC) com duas
medalhas do Campeonato Sul-
Brasileiro, o cascavelense Odair
Fernandes ampliou sua coleção com
três medalhas de ouro (foto) do
Campeonato Curitiba Summer
International Open Jiu-Jítsu
Championship, organizado pela
Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu
e realizado fim de semana na capital
paranaense. Odair, aluno de Elson
de Jesus na equipe N1 Team, foi
campeão nas categorias Pesado,
Pesado No-Gi (sem quimono) e
Absoluto No-Gi (sem quimono).

Anfitrião da 1ª Copa Cascavel de Rugby Sevens, o Cascavel Rugby Clube
ficou com o título de campeão da competição realizada no último domingo no
Ciro Nardi, em Cascavel. O time cascavelense participou do torneio com duas
equipes, sendo que o time “B” foi campeão e o “A” terminou em quarto lugar.
A Copa também reuniu equipes na categoria juvenil, que teve Toledo como
campeão e Cascavel em segundo lugar. A competição serviu de preparação
para o Campeonato Paranaense, no qual o time cascavelense estreará no dia
16 de março, em casa, contra o Lobo Bravo/Guarapuava.

CASCAVEL RUGBY CLUBE

ARQUIVO ATLETA
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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.

 Lanterninha do Campeonato
Paranaense sem nenhuma vitória
em seis jogos, o Foz do Iguaçu faz
história na Copa do Brasil e ten-

Foz na Copa do Brasil
ta ir ainda mais longe no seu ano
de estreia na competição. Nesta
noite, às 19h15, no Estádio do
ABC, recebe o Ceará, pela parti-

da única da 2ª fase.
Quem vencer avançará de

fase para enfrentar o Corinthi-
ans e receber a premiação de R$
1,4 milhão da CBF. Em caso de
empate, o vencedor será defini-
do nos pênaltis.

O Azulão da Fronteira já fez his-
tória na Copa do Brasil ao eliminar
o Boa Esporte na 1ª fase, com uma
vitória por 1 a 0 em terras iguaçu-
enses. Com isso, já faturou R$
1,115 milhão (R$ 500 mil pela par-
ticipação e R$ 615 mil por ter se-
guido adiante na competição).

LIBERTADORES
O Atlético-MG tem tudo

para se confirmar como o
sétimo clube brasileiro na fase
de grupos da Copa Libertado-
res 2019. Se o São Paulo ficou
pelo caminho, dando vexame
contra o Talleres, o Galo teve
comportamento exemplar na
fase classificatória, passando
pelo Danubio e construindo
ótima vantagem para a
decisão da vaga contra o
Defensor, nesta quarta-feira,
às 21h30, no Independência.
De fato, só uma tragédia tira
a vaga do Atlético depois da
vitória por 2 a 0 no Uruguai.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para a abertura
da 9ª rodada do Campeonato Paulista contra o Ituano. O
duelo entre as equipes será disputado às 21h30, no Estádio
Allianz Parque, e o time do Verdão terá algumas mudanças
em relação aos titulares no empate contra o Santos, no
último sábado. É certo que Felipão promoverá ao menos
duas alterações, pois o meio-campista Moisés e o zagueiro
Luan deixaram o campo lesionados na última partida.
Entretanto, é boa a chance de que muitos dos atletas que
ficaram de fora com o Peixe retornem nesta quarta, casos dos
laterais Mayke e Diogo Barbosa, dos volantes Felipe Melo
e Bruno Henrique e do meia Lucas Lima.

PALMEIRAS



ESPORTE16 HOJE NEWS, 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Novo Olympians Cascavel

Pouco tempo após anunciar, ain-
da no fim do ano passado, Michel
Antunes de Oliveira como treinador
principal para a temporada 2019,
o Olympians Cascavel apresentou,
em evento no fim de semana, sua
nova identidade visual, que mais
que mudar as cores da equipe fun-
dada em 2011 e que em 2013 já
havia passado por reformulação,
mostra a preocupação com o futu-
ro do time de futebol americano cas-
cavelense.

“Decidimos após a reestrutura-
ção que precisávamos de uma nova
‘cara’ e, principalmente pelos nos-
sos planos para os próximos cinco
anos, de algo que criasse um mar-
co inicial. Então, nada melhor que
uma identidade nova”, explica o

presidente do Olympians, Pedro Ti-
ago Pereira de Miranda.

O dirigente explica como foi o
processo de escolha que resultou
na nova marca: “contratamos uma
consultoria que nos deu algumas
opções. O roxo simboliza muito a
nossa terra, o dourado simboliza
valores aos quais empregamos di-
ariamente após a reestruturação e
o branco simboliza uma página em
branco a qual vamos escrever uma
nova historia. Em relação aos sím-
bolos, as lanças representam o nos-
so ataque, o escudo a nossa defe-
sa e a pira olímpica é a chama da
renovação que vai nos guiar aos
próximos desafios”.

O próximo desafio, aliás, será no
dia 10 de março, quando o Olympi-

ans Cascavel deverá fazer seu primei-
ro jogo com a nova identidade visual
e sob o comando de Michel Antunes
de Oliveira. Detalhes dessa partida
serão divulgados em breve.

   LIBERTADORES
19h15 Palestino x Talleres
21h30 Atlético-MG x Defensor

        COPA DO BRASIL
19h15 Foz do Iguaçu x Ceará
20h30 URT x Vila Nova
21h30 Botafogo x Cuiabá

    PAULISTA
21h30 Palmeiras x Ituano

  SUL-AMERICANA
19h15 Monagas x Royal Pari
21h30 Racing x Corinthians

        BAIANO
20h30 Vitória x Atlético
20h30 Juazeirense x Jacobina
21h30 Jacuipense x Bahia

          CATARINENSE
20h Avaí x Chapecoense
20h Criciúma x Hercílio Luz

            PERNAMBUCANO
20h Petrolina x Flamengo
21h30 Náutico x Salgueiro

            CEARENSE
21h30 Horizonte x Fortaleza

JOGAM HOJE

 Racing reserva recebe Corinthians
Depois de vencer o Independiente por 3 a 1, fora de casa, no clássico de

Avellaneda, o Racing retorna o foco para a Copa Sul-Americana, competição
pela qual recebe o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no

Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda (ARG), pela partida de
volta da primeira fase. Com o 1 a 1 na Arena, os argentinos jogam por uma

igualdade sem gols para avançar, além de uma simples vitória.
Embalado pelo triunfo contundente diante do Independiente, o qual rendeu a

liderança isolada do Campeonato Argentino faltando apenas seis rodadas para o
fim, o Racing terá uma equipe quase completamente alternativa diante do

Corinthians. O técnico Eduardo Coudet confirmou o time que entrará em campo
com oito mudanças em relação ao que venceu o clássico do último domingo.

O Corinthians de Fábio Carille, por sua vez, irá com força máxima em busca da
vaga, com Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro e

Sornoza; Pedrinho, Clayson e Gustagol.
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