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Paranhos quer antecipar
renovação com Sanepar
O prefeito Leonaldo Paranhos pretende antecipar a 
renovação do contrato com a Sanepar. O principal 

motivo é garantir recursos para intervir em urgência 
no Lago Municipal, severamente assoreado. O con-
trato com a estatal, que só vence em 2024, é alvo 

de muita polêmica e pode parar na Justiça. Hoje será 
protocolada denúncia no Ministério Público sobre 

diversas irregularidades. l Pág. 3

Barbárie

O assassinato de uma jovem de 24 anos e seu bebê de nove meses chocou Cascavel ontem. Preso, o suspeito 
confessou o crime e disse que dormiu duas noites junto dos corpos na casa em que as vítimas moravam. Ele escreveu 

uma carta confessando os crimes, mas, à polícia entrou em contradição várias vezes. l Pág. 12

AÍLTON SANTOS
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Nublado com 
poucas nuvens
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Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado - 
Balneário Camboriú (SC)

Nublado com 
muitas nuvens

 Vejam o que disse um detento do Presídio Central de Porto Alegre: 
“Tô nem aí se tiver no grampo, já tô preso mesmo. Tô de férias, cadeia 
é férias pra mim, se eles (polícia) soubessem a guerra que tenho na rua, 
me deixavam lá pra morrer de uma vez”. Fonte: GaúchaZH

O preso debocha da prisão porque sabe que as leis penais brasileiras 
são frouxas e conferem uma série de benefícios aos meliantes.

A culpa é dos congressistas que aparentam ter medo de bandidos, 
ou alguns podem estar até a serviço deles, por não votarem o endureci-
mento das penas. Sem olvidar que os protetores dos direitos humanos 
(dos bandidos) têm contribuído para minimizar a pena dos transgressores.

O escárnio do detento é o claro reflexo da benevolência de nossos 
legisladores, os quais, em vez de defenderem a sociedade contra a ação 
dos malfeitores, instituindo leis penais rígidas para quem merece, preferem 
dar ouvido aos hipócritas defensores dos direitos humanos.

É uma vergonha que delinquentes - muitos irrecuperáveis - venham 
desdenhar do sistema carcerário e das autoridades penais, com a ironia 
sórdida de que “Cadeia é férias pra mim”, quando, neste caso, o preso 
deveria ficar em solitária por tempo indeterminado e perder todos os bene-
fícios a que tem ou teria direito.

As penas têm que ser duras. Fora desse espírito, quem fica prejudi-
cada é a sociedade. 

Os crimes contra vida praticados sem injusta provocação da vítima 
de forma hedionda e violenta deveriam ser cumpridos integralmente em 
regime fechado. E, na ocorrência homicídio qualificado, além do cumpri-
mento integral da pena de reclusão, esta deveria ser de 30 anos.

E quem tira a vida de uma pessoa sem que esta tenha dado causa, 
só poderia ter o direito de continuar a viver dentro de presídio. Por isso, 
deveria ser instituída a pena de prisão perpétua, com a obrigação de 
atividade laboral.

No momento em que o preso ironiza que “Cadeia é férias pra mim”, 
mesmo sabendo das condições infernais das cadeias brasileiras, torna-se 
mais que urgente a revisão de nossas leis penais visando ao endureci-
mento das penas.

Por fim, temos que acabar com a progressão da pena. Ou, então, 
aplicá-la apenas para crimes de menor gravidade sem que haja homicídio. 

“Brasileiros 
não aguentam 

mais pagar 
imposto”

  
O presidente do 

Senado, Davi 
Alcolumbre 
(DEM-AP), 
sobre a hipótese de 

criação de um imposto 
nos moldes da antiga 

CPMF.

AGÊNCIA SENADO
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Campanha nas secretarias
Servidores públicos de olho nas eleições do ano que vem 
têm se aproveitado da máquina pública para conquistar 

eleitores. Funciona assim: a administração executa obras em 
determinadas regiões - desde adequação de vias e sinalização - e 
esses pretensos candidatos aproveitam para abordar os moradores 

logo depois assumindo a “paternidade” da obra. Teve até o caso 
de uma academia da terceira idade, cujo local já estava definido 

pela Associação de Moradores e um interessado em levar os louros 
da benfeitoria fez reunião para mudar a área. Diante da previsível 

confusão, o atravessador suspendeu a ação eleitoreira.

Esclarecimento
Diante da repercussão da sua sugestão divulgada pela 

coluna ontem, o vereador Rafael Brugnerotto (PSB) pediu 
para deixar bem claro: as ambulâncias requeridas para 
o SamuPet devem ser desativadas para atendimento 

humano e, por isso, em vez de ficarem totalmente 
inutilizadas, poderiam ser usadas para o transporte animal.

 Previsto para terminar 
em 2024, o contrato com 
a Sanepar e a Prefeitura de 
Cascavel poderá ser reno-
vado antecipadamente. A 
cogitação é do próprio pre-
feito Leonaldo Paranhos (PSC), 
diante da situação de extremo 
assoreamento do Lago Muni-
cipal. Segundo ele, com um 
novo acordo, a empresa de 
economia mista teria nova-
mente entre as cláusulas uma 
intervenção no principal car-
tão-postal da cidade.

Questionado sobre as 
cobranças demandadas à 
Companhia de Saneamento 
do Paraná, Paranhos diz que 
“é possível fazer uma ante-
cipação [do novo contrato], 
para que possamos ter um 
dinheiro a mais - antecipado 
pela Sanepar - e fazer esse 
investimento”.

O desassoreamento 
com dragas para a retirada 
de lodo de dentro do Lago 
foi realizado nos anos de 
2010 e 2011. Foram mais 
de 108 mil metros cúbicos 
retirados. O custo superou 
os R$ 3 milhões. A inter-
venção foi estabelecida no 
contrato assinado em 2004 
pelo ex-prefeito Edgar Bueno 
(PDT) às vésperas de ele 
terminar o mandato. 

Passados os quatro 
anos da gestão Lísias Tomé, 
a obra foi executada dois 
anos depois Edgar Bueno 
retornar ao Paço. Diante do 
impacto atual no reservató-
rio de água que abastece a 
população, Paranhos resume 
a situação como um “crime”. 
“Teremos grandes prejuízos 
se não resolvermos isso e 
não pode ser uma birra: de 
um lado a Sanepar dizer 
que ‘já fez o investimento’ 
e eu falar que a ‘ex-gestão 
não fez o que deveria’. Isso 
é outra coisa... é mais um 
caso de Justiça do que de 

No alvo
Por outro lado... O 
vereador Josué de Souza 
(PTC) denunciou que havia 
na Secretaria de Agricultura 
o uso da estrutura para 
interesses eleitorais e o 
secretário Nei Haveroth 
chegou a ser cobrado na 
tribuna, visto o maquinário 
adquirido há pouco tempo. 
O prefeito Leonaldo 
Paranhos entrou em contato 
e alertou Josué de que o 
buraco era mais embaixo 
e que havia uma manobra 
política para prejudicar a 
administração municipal.

Origem
O problema seria o conserto 
de um pequeno trecho 
de uma estrada rural no 
Distrito Diamante 47 por 
populares, o que teria sido 
apenas uma encenação. 
Paranhos alertou que haverá 
punição ao idealizador dessa 
ação. “Foi um movimento 
político. Estrada rural é de 
direito das pessoas, mas 
a responsabilidade é da 
administração municipal 
e não podemos pegar um 
espaço público e fazer uma 
ação se não vira moda”, 

afirma o prefeito, que 
adianta: aplicará multa a 
quem executou o serviço 
em área pública.

Máquinas
Na Secretaria de Agricultura há 
dez patrolas que estão a todo 
vapor. O problema, segundo 
Paranhos, é a demanda: 
são 3,6 mil quilômetros de 
estradas rurais. Após toda a 
confusão, a equipe municipal 
está no Distrito Diamante 47 
executando o serviço completo.

Denúncia
Às 10h desta quinta-feira 
(12) o vereador Celso Dal 
Molin (PL) entrega ao 
promotor Ângelo Mazzuchi 
documentação levantada 
nos últimos oito meses 
acerca do contrato firmado 
entre Município de Cascavel 
e Sanepar de 2004 a 2024. 
Ele cita valores que não 
teriam sido aplicados onde 
deveriam. Dal Molin quer que 
o MP investigue se houve 
irregularidade em relação ao 
cumprimento das obrigações 
contratuais e, se necessário, 
abra inquérito indicando as 
responsabilidades civis e 
criminais de ambos os lados.

Renovação do contrato 
com Sanepar antecipada?

gestão. A gestão tem que 
resolver o problema agora”, 
afirma Paranhos.

Em Curitiba, o prefeito 
debateu com a Sanepar 
a situação do Lago e teve 
como resposta que os 
investimentos previstos em 
contratos já foram feitos. 
Ele solicitou que a Sanepar 
verifique o motivo pelo qual 
o problema permanece. No 
entanto, o prefeito alega 
que não tem como esperar 
pelas respostas. “Existe 
necessidade de fazer uma 
intervenção. Pedi aos técni-
cos do Meio Ambiente para 
aproveitarem a estiagem 
e fazerem uma limpeza... 
vamos colocar rachões, bri-
tas grandes em alguns pon-
tos para evitar mais terra... 
Esse assoreamento vem 
pela topografia do terreno”.

Sem recursos para 
esses serviços, a prefeitura 
quer participação da Sane-
par. “Tenho que buscar um 
parceiro, mais precisamente 
a Sanepar. O produto central 
dela é água e tem que ter 
consciência social. O Lago 
faz parte de uma estrutura 
de fornecimento de água 
pelas nossas três bacias”, 
argumenta Paranhos.

Por mês, a Sanepar 
repassa 1% do faturamento 
ao Fundo Municipal do Meio 
Ambiente, dinheiro aplicado 
na recuperação e na preser-
vação ambiental. Paranhos 
quer o dobro desse percen-
tual. “Temos um superávit. 
Somos um município que dá 
lucro à Sanepar. Fiz pedido 
de mais, o que vai dar mais 
musculatura para fazer 
isso... estou demandando 
com o governo do Estado 
um recurso específico para 
essa área”.  
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a minha rádio é
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Como parte das ações do Mutirão 
Água Boa - Cidade Limpa, equipes da 
Secretaria de Meio Ambiente trabalha-
ram na limpeza de parte do afluente do 
Rio das Antas, no perímetro urbano de 
Cascavel. A ação envolveu sete servido-
res e resultou na retirada de quase duas 
toneladas entulhos do rio. 

Eles encontraram de tudo um pouco 
no local, desde volumosos até malas, 

2 ton de lixo do Rio das Antas
monitores, guarda-chuvas, garrafas, plás-
ticos, muita roupa, entre outros materiais 
recicláveis que a população descarta de 
forma equivocada.

De acordo com o diretor da Sema, José 
Luiz Ferreira, desde o lançamento do muti-
rão, em abril, limpezas em córregos e rios 
passaram a ser rotineiras. Agora o objetivo 
é transformar o mutirão em um programa 
permanente de ações voltadas à Água Boa 

- Cidade Limpa, de forma que, mensalmente, 
seja realizada a limpeza de um curso hídrico.

“Como iremos migrar o mutirão para 
um programa permanente, outras ações 
serão incluídas, como recuperação de 
mata ciliar, ações educativas, entre outras, 
que serão oportunamente apresentadas 
à sociedade, que será convocada a par-
ticipar novamente da conservação dos 
nossos mananciais”, antecipou Ferreira.
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 Posicionamento dos Correios 
 Os Correios entraram ontem (11) com dissídio coletivo no TST (Tribunal Supe-
rior do Trabalho). Agora, a corte irá avaliar o processo de negociação, ouvindo 

as partes, e o relator produzirá um voto que será analisado por um colegiado do 
tribunal, em sessão a ser posteriormente agendada.

Em nota, os Correios informaram que a paralisação é parcial e não afeta os serviços de 
atendimento da estatal. A empresa colocou em prática seu Plano de Continuidade de 
Negócios para minimizar os impactos à população. Medidas como o deslocamento de 
empregados administrativos para auxiliar na operação, remanejamento de veículos e 
a realização de mutirões estão sendo adotadas Levantamento realizado na manhã de 
quarta-feira (11) mostra que 82% do efetivo total dos Correios no Brasil estava traba-

lhando regularmente. No Paraná, esse índice era de 86,7%.
“Vale ressaltar que, neste momento, um movimento dessa natureza agrava ainda 
mais a combalida situação econômica da estatal. Por essa razão, os Correios con-
tam com a compreensão e a responsabilidade de todos os seus empregados, que 
precisam se engajar na missão de recuperar a sustentabilidade da empresa e os 

índices de eficiência dos serviços prestados à população brasileira”. 

Desde ontem (11), trabalhado-
res dos Correios estão em greve. E 
a paralisação, mesmo que parcial, 
pode causar transtornos à popula-
ção, especialmente se o assunto 
for contas a pagar.

A dica do Procon para quem 
recebe boletos em casa pelos 
Correios é tentar negociar com 
o fornecedor um prazo maior de 
pagamento ou imprimir a fatura 
pela internet. “O consumidor deve 
entrar em contato com a fornece-
dora, informar que não recebeu a 
cobrança e pedir para que amplie 
o prazo, pois a greve não é culpa 

Greve nos Correios: Procon
orienta sobre boletos atrasados

do consumidor. Em casos em que 
é possível retirar a fatura pela inter-
net, a empresa deve informar ao 
consumidor que existe esse cami-
nho”, explica o procurador do Pro-
con de Cascavel, Otto Reis Filho. 

De acordo com ele, em casos 
em que a empresa se recusar a 
fazer esse acordo com o cliente 
e que não ofereça a opção 
online, os consumidores podem 
acionar o Procon. 

Trabalhadores 
parados

Os trabalhadores dos Correios 
deflagraram na manhã de ontem 

greve unificada em todo o País. 
Dentre os principais pedidos dos 

trabalhadores está a revisão do 
Acordo Coletivo 2018/2019 e o 

reajuste salarial de 3,1%. 
“Por um pedido do ministro 

[Renato de Lacera Paiva] do TST 
foi prorrogado o acordo por 30 

dias. Porém, estando sem o nosso 
acordo coletivo, estamos desprovi-
dos de todos os nossos benefícios, 
como vale-alimentação”, explica a 
diretora sindical do Paraná, Elisa-

bete Ortiz.  Os trabalhadores dizem 
que a greve foi o último recurso 

encontrado por eles. “O que mais 
queremos é que a empresa venha 
sentar com os trabalhadores para 

negociar”, afirma a diretora. 
De acordo com ela, trabalham em 

Cascavel cerca de 300 pessoas e 35 
aderiram à greve, mas a expecta-

tiva é de que mais funcionários 
participem do movimento com o

 passar dos dias. 

Trabalho continua 
Em Cascavel, o serviço dos Correios 
continua parcialmente. “Alguns 
trabalhos continuam sendo feitos, 
mas com mais lentidão e tempo 
maior de espera, principalmente na 
entrega, porque nós paramos agora 
de manhã”, disse a diretora sindical 
do Paraná, Elisabete Ortiz.
De acordo com ela, a maior adesão foi 
dos carteiros, porém funcionários do 
setor administrativo e alguns atenden-
tes também aderiram à greve. 

OS GREVISTAS se concentraram em frente ao Centro de Entrega, em Cascavel
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O Parque Tarqüínio, no Bairro 
Parque São Paulo, abrigará a 
“Cidade do Idoso” de Cascavel, 
um espaço especialmente adap-
tado com atividades diárias para 
que as pessoas a partir de 60 
anos de idade possam conviver, se 
exercitar, desenvolver habilidades 
e interagir com qualidade de vida.

O anúncio foi feito pelo pre-
feito Leonaldo Paranhos ontem 
(11), durante cerimônia da Secre-
taria de Assistência Social reali-
zada no auditório da prefeitura, 
em que o prefeito também assi-
nou o anteprojeto de lei que será 
enviado ao Legislativo para tor-
nar lei o “FeliCidade do Idoso”, 
programa que vem sendo realizado 
desde 2017 com objetivo de ofertar 
atividades que contribuam no pro-
cesso de envelhecimento saudável, 
no desenvolvimento da autonomia 
e da sociabilidade, considerando a 
demanda e interesse da popula-
ção idosa em nossa cidade.

“São ações distintas, mas 
todas voltadas à nossa meta de 
priorizar o ser humano, a pessoa, 

 A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel entrega nesta quinta-feira 
(12), às 9h30, a nova sede da 
Cafi (Central de Abastecimento 
Farmacêutico e Insumos), que 
passa a funcionar em moderna 
estrutura na Avenida Itelo Webber, 
no Bairro Santos Dumont, na via de 
acesso ao aeroporto. 

Com área construída de 3 mil 
metros quadrados, o espaço locado 
visa proporcionar um processo 

Cascavel tem Central de 
Abastecimento Farmacêutico

logístico mais adequado, além do 
controle efetivo de todas as etapas 
da rotina de trabalho do setor.

O local anterior possuía um terço 
do espaço e já apresentava super-
lotação, com sérias dificuldades 
para manejo e armazenamento.  

O local conta com sistema de 
câmeras de monitoramento para 
conferir transparência, segu-
rança e controle das rotinas de 
trabalho. E ainda está preparado 

com sistema de câmeras de 
monitoramento para conferir 
transparência, segurança e con-
trole às rotinas de trabalho.

Com a mudança, no fim de 
agosto, a entrega de 850 pedidos 
mensais passou a ser reestrutu-
rada para possibilitar a distribui-
ção nas 89 unidades e serviços 
dos 27 grupos de produtos que 
totalizam 3.741 itens, melho-
rando a logística da saúde.

Parque Tarqüínio vira
a “Cidade do Idoso”

Direitos da Mulher
Ontem também foi sancionada a Lei 
Municipal 7.028, de 30 de agosto de 
2019, a qual dispõe sobre a Política 
Municipal dos Direitos da Mulher, 
o Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher e cria o Fundo Municipal 
dos Direitos da Mulher. 
O Fundo viabiliza o trabalho do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher e de ações voltadas à cons-
cientização e combate à violência, 
financiando programas, capacita-
ções e objetivos voltados para a 
proteção e defesa dos direitos das 
mulheres, bem como o atendi-
mento especializado às mulheres 
vítimas de violência, de qualquer 
espécie, além de possibilitar que 
pessoas físicas e jurídicas possam 
realizar doações para a implementa-
ção dessas ações.
O presidente da OAB, Jurandir 
Parzianello, agradeceu o empenho 
do prefeito e do Legislativo na 
aprovação da lei, lembrando que 
a Comissão da Mulher Advogada 
da OAB também teve participação 
neste processo de conquista de 
implantação do Fundo. 
Um pedido formal foi feito ao Exe-
cutivo durante as homenagens alu-
sivas ao Dia da Mulher, em março 
deste ano, no auditório, “e agora 
vemos esta conquista de todos nós 
sendo concretizada, o que trará 
avanços para todo o Município”.

a qualidade de vida, pois queremos 
uma cidade, de fato, humanizada e 
não apenas o título de inteligente, 
conectada e inovadora. Também 
buscamos ser referência na polí-
tica de atendimento ao idoso”, 
explicou o prefeito, justificando que 
o parque tem todas as condições 
necessárias para abrigar o projeto 
da Cidade do Idoso.

O PROJETO
A ideia é iniciar as atividades 

no fim deste ano. Para isso, estão 
sendo licitadas uma tenda de 300 
metros quadrados para realizar ati-
vidades de lazer, cursos e demais 
ações internas; haverá transporte 
especial para os idosos, com logís-
tica de várias pontos da cidade até 
o parque, onde haverá atendimento 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, com aulas de natação 
de hidroginástica, caminhadas 
orientadas, baile animado, cur-
sos, atendimento de saúde, entre 
outras ações multissetoriais. Esti-
ma-se uma demanda de 300 ido-
sos por dia no local.  
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Eugênia. Ameaçada, Paloma põe os assaltantes para 
dentro da mansão. Batista, Leila e Bezinha são rendi-
dos pelo grupo. O time de Ramon ganha o jogo. Alberto 
é trancado na biblioteca. Sinistro amedronta Paloma 
se ela não mostrar o cofre. Alberto finge não conseguir 
abrir o cofre e ataca Sinistro.

A DONA DO PEDAÇO
Jô tenta despistar Téo em relação a Fabiana. Maria 

da Paz se emociona com a atitude de Régis. Otávio 
decide voltar para casa. Sabrina afirma a Sávio que 
reconquistará Otávio. Téo confronta Fabiana e deduz 
que ela guarda provas contra Jô em seu celular. Régis 
faz o exame de DNA para descobrir se é o pai de 
Arthur. Rock percebe o clima entre Agno e Leandro. 
Téo e Rock insistem para que Agno repasse a comissão 
do falso investimento de Jô para Maria da Paz. Otávio 
não resiste a Sabrina e sai com ela. Jô descobre que 
perdeu todo o dinheiro que investiu. Maria da Paz sofre 
um assalto e conhece Joana.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Lorena pede para Poliana e João investigarem sobre 

a sombra misteriosa que viram na casa de OTTO. A avó 
de Bento continua a procurar Ruth. Roger convence 
os acionistas a tomarem uma atitude quanto aos 
acontecimentos negativos da O11O. Débora convida 
Marcelo para seu casamento com Afonso. Helô é 
abordada pela avó de Bento e a leva para a sala de 
Ruth. Na casa de Pendleton, João vê a sombra de Ester 
por baixo da porta e o confronta.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Fortunato avisa Safira que deixou ela dormir na 

casa de Regina. Safira fica revoltada. André conta para 
Manuela como estão as coisas com os Vaz. Priscila 
tira foto deles próximos para simular que os dois 
estão se beijando. A menina envia uma mensagem 
para o celular de Joaquim com a foto. Joaquim visua-
liza, mas não responde. Vargas e Navarro roubam as 
roupas dos guardas da mata.

TOPÍSSIMA 
Pedro diz que seu filho deve parar de investigar o 

caso e eles discutem. Edison tenta se desculpar, mas 
Rafael lhe acerta um soco. Beatriz pede os relatórios 
das últimas compras do laboratório e Paulo Roberto 
fica tenso. Bruno observa Edison e o rapaz percebe. 
Graça e outros policiais instalam equipamentos 
de escuta na república. Paulo Roberto contrata um 
homem, Hélio, para matar Gabriela e fazer parecer 
acidente. O reitor fica surpreso ao ouvir Pedro falando 
sobre a acusação de Mão de Vaca.

O RICO E LÁZARO 
Asher e Joana amparam Jeremias. Nabucodono-

sor diz que Jerusalém será destruída. Ravina diz que é 
preciso ter fé em Deus. Daniel procura Beroso e critica a 
maneira como os cativos são tratados. Chaim trata 
os familiares com violência e Zac se retira de casa. 
Neusta flagra Joaquim abraçando Edissa. No meio 
da noite, Fassur tira Jeremias do poço. Ebede-Mele-
que observa o profeta sendo levado para outro local. 
Jeremias é jogado dentro de um poço.

MALHAÇÃO 
Daniel expulsa Lara da ONG Boa Luta. Beto ouve 

quando Meg fala mal dele. Marquinhos comenta com 
Nanda sua nova ideia para atrapalhar o sucesso de 
Raíssa. Filipe repreende o comportamento de Beto. Anji-
nha flagra Karina mexendo na mochila de Jaqueline e 
registra em seu telefone, que acaba caindo no vaso sanitá-
rio. Karina arma para Jaqueline e faz uma denúncia à polí-
cia. Carla e Marco se espantam com o comportamento de 
Neide. Peixoto encontra dinheiro na mochila de Jaqueline, 
e Anjinha afirma que foi armação de Karina. Raíssa ensaia 
com Lellê e Sophia, e Marquinhos as observa. Beto e 
Guga acompanham Meg em seu exame de ultrassonogra-
fia. Vânia confronta o delegado para proteger Jaqueline.

BOM SUCESSO 
Paloma e Alice se assustam ao ver que Waguinho 

está entre os assaltantes. Marcos descobre que Jesse 
Júnior perdeu mais da metade dos seguidores. Lulu e 
Antônio vão à casa de Paloma e são rendidos pelos 
bandidos. Paloma é informada de que ela e Antônio 
deverão colocar os bandidos para dentro da mansão. 
Patrick estranha ao ver Gabriela conversando com 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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1- PAULO HENRIQUE SALLES COSTA E KARINE DANIELLE DEMEZUK ANZOATEGUI
2- VILMAR JOSÉ DE VARGAS JUNIOR E RENATA DE SOUZA LONGO
3- HERON SIMON VALMINI E HEVELYN EDUARDA ZAMBONI DOS SANTOS
4- MANOEL NASCIMENTO BARBOSA E CLARICE DA COSTA
5- EDER MENDONÇA PAIM E KLECI VARNA DEREM
6- ADRIANO MARTINELI E PATRÍCIA PERDUM
7- RENAN DE OLIVEIRA E FRANCIELI MARCHALEK BASTOS
8- DIOGO ALEXANDRE DE CASTILHO BALDUS E JUSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA
9- JONATAN ANTONIO CEBULISKI E NILVA LOPES DOS PRAZERES
10- HUGO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO E ANDRESSA CAMILA SPECHT
11- GUILHERME FERNANDO BUENO DOS SANTOS E PATRICIA VILATORO DA SILVA
12- EVANDRO DALLA CORTE E MONIKI VALÉRI RAMOS
13- RUY WAGNER ASTRATH E REJANETE BEATRIS SCHONS
14- EVERSON DE OLIVEIRA MOLINA E KATHELIN VANESSA DOS SANTOS
15- JORGE EDUARDO SATO E JULIA SPIAZZI ODIA 

Camila pede perdão a Laila
Em “Órfãos da terra”,  Fauze fica transtornado com as 
revelações de Dalila. Valéria propõe uma reunião com 
Camila e o advogado dela na casa de Rania. Benjamin 

incentiva Cibele a superar o luto de Davi. Fauze 
desabafa com Fairouz e acredita que não terá o perdão 
de Santinha. Aline convida Mágida e Salma para morar 
com sua família. Bruno e Marie convidam Padre Zoran 

para abençoar seu casamento. Péricles e Cibele se bei-
jam. Camila pede perdão a Laila por tê-la denunciado a 
Aziz no passado. Amin alerta Youssef sobre a situação 
de Dalila. Miranda toma o depoimento de Rania para 

construir a defesa de Camila. Youssef chega ao Brasil. 
Bruno e Marie se casam. Benjamin e Letícia se beijam. 
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Você vai encontrar maneiras inteligentes de 
abordar diálogos que farão com que tudo seja 
mais fácil com as pessoas ao seu redor. Você 
terá mais energia mental e um forte desejo de 
liberdade. Conceda-se esta liberdade e respire.

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, 
mas algumas boas notícias vão compensar isso. 
Você está perdendo a calma muito rapidamente 
e vai gastar energia com isso. Obtenha algum 
espaço, você tem tempo suficiente.

Lembre-se de que a fadiga que você sente é 
natural. O seu bem-estar mental está melho-
rando e você está feliz com os esforços que 
fez. Apenas reduza o consumo de açúcar e 
tudo estará em ordem.

Uma lua benevolente facilita suas conversas 
íntimas. Este é o tempo para desenvolver seu 
relacionamento com cuidado. A sensação de 
cansaço está limitando suas atividades e a 
resposta está na sua alimentação.  

Você tem um senso de humor determinado e 
não será intimidado por ninguém. Você corre 
risco de parecer demasiado egocêntrico. 
Você precisa relaxar e diminuir o ritmo de 
suas ideias.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, como evitar os outros. 
Você está colocando toda a sua energia em 
ação construtiva. Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles 
que o rodeiam. O céu está claro e atividades de 
lazer estão próximas. Você terá a sensação de 
que tudo está indo rápido demais ao seu redor e 
você vai precisar recorrer a seus recursos ocultos.

Você terá a oportunidade de decidir se seus 
amigos são realmente sinceros.  Você não está 
muito inclinado a cuidar de si mesmo, mas ape-
nas uma tendência ao excesso pode ameaçar 
o seu bem-estar. Vá com calma.

Você precisa de otimismo e precisa pensar 
em si mesmo mais do que nunca. Você tem 
uma ideia melhor de suas necessidades e será 
capaz de transformá-las em vantagens, man-
tenha o equilíbrio entre descanso e atividade.

Aproveite ao máximo a paz e a tranquilidade 
antes de acabar não tendo tempo para si 
mesmo. Um mergulho com os amigos, seguido 
por uma refeição seria uma boa maneira de 
liberar o cansaço dentro de você.

Você não será capaz de evitar dizer exata-
mente o que pensa em voz alta, mesmo que 
isso provoque faíscas. Você está em boa 
forma, mas seus olhos são maiores do que o 
seu estômago - não coma demais.

Você terá a inspiração para fazer progres-
sos em seus planos. Você está usando muita 
energia e a fadiga é desagradável. Tire um 
tempo para recarregar suas baterias em 
ambiente calmo e solitário.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Histórico de violência 
A reportagem do HojeNews conversou com um familiar próximo 
de Silvia. Segundo ele, o rapaz é usuário de drogas e havia um his-
tórico de agressão do casal. O familiar afirmou ainda que a garota 

teria rompido o relacionamento há algumas semanas e que 
morava somente com a filha na quitinete, para onde se mudou 
havia pouco tempo.  Conforme ele, Silvia deixou de responder 

mensagens ainda no domingo (8). Uma amiga da jovem teria visto 
os dois juntos no supermercado no sábado (7). Halif disse à polícia 
que eles teriam reatado o relacionamento alguns dias atrás. A PM 
relata que há cerca de um mês atendeu a uma agressão à jovem 
ainda na antiga residência do casal. Contudo, segundo a polícia, 

há “diversos registros de desentendimento e agressão” deste ano. 
Contudo, a vítima não estava sob medida protetiva. Halif tem uma 

passagem na polícia como usuário de drogas, datada de 2018. 
Vizinhos disseram não terem visto movimentação diferente nem 
ouvido algo suspeito na casa em que Silvia morava com a filha. 

 Um crime brutal chocou Casca-
vel ontem à tarde. Por volta das 15h, 
a notícia de um duplo homicídio. As 
vítimas: mãe e filha. A mãe tinha 24 
anos; a filha, um bebê de nove meses.

Halif Ferreira de Lima, 26 anos, foi 
preso cerca de uma hora depois de 
os corpos de Silvia Caroline França 
e do bebê terem sido encontrados 
em uma quitinete na Avenida Carlos 
Gomes, região do Bairro Parque São 
Paulo, em Cascavel. 

À polícia, ele confessou ter matado 
a mulher, com quem disse ter um rela-
cionamento de dois anos. E que teria 
saído do local do crime no início da 
tarde de ontem e que teria deixado 
uma carta confessando o crime, infor-
mação confirmada por policiais milita-
res que atenderam a ocorrência. 

Os detalhes do crime surpreendem. 
Halif disse que cometeu o crime dois 
dias antes e que dormiu no local as 
duas noites, junto dos dois corpos.

Ele relatou a morte de Silvia: “Nós 
começamos a brigar e eu ataquei o 
vaso [sanitário, de louça] na cabeça 
dela. Depois peguei a faca e fui pra 

cima”, confessou Halif. De acordo com 
a PM, a jovem tinha ferimentos de faca 
no peito e no pescoço. 

O corpo da menina foi encontrado 
em um bebê confor to. Halif negou 
que teria degolado a criança, disse 
que ela estava viva quando saiu da 
casa, ontem à tarde. Depois, ele 
recuou e confirmou ter assassinado 

Suspeito teria deixado 
carta confessando crime

DUPLO HOMICÍDIO

o bebê, mas novamente negou a 
morte. O rapaz disse que não é o pai 
da criança, informação confirmada 
por familiares da vítima.

Halif admitiu que faz uso de dro-
gas “esporadicamente”, mas que não 
havia feito uso de nenhuma substância 
química no dia do crime, que seria pro-
vavelmente na segunda-feira. 

Os corpos passam por necropsia, 
que irá detectar a causa das mortes 
e a data dos crimes.

Halif foi preso na casa da mãe no 
Conjunto Bela Vista. De acordo com 
a Polícia Militar, ela tentou impedir a 
prisão do filho e, por isso, a suspeita 
é de que ela soubesse do crime.  

SILVIA e a filha de 9 meses, as duas foram encontradas mortas na tarde de ontem
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Operação integrada foi realizada na manhã de 
ontem pelas Polícias Civil e Militar e pela Guarda 
Municipal de Cascavel. Equipes percorreram a 
região do Jardim Melissa, zona norte da cidade. 
A ação teve como objetivo levantar informações 
para identificação e prevenção de possíveis 
atividades ilícitas. A região foi escolhida pelo 
aumento de famílias em áreas invadidas. 
Durante a ação, uma pessoa com mandado em 
aberto por furto foi presa, uma pessoa foi detida 
por posse de drogas e o chassi de uma moto-
cicleta furtada foi encontrado. Além de crimes 
ambientais que foram registrados e devem ser 
encaminhados ao Ministério Público. 

PM e possível mandante vão 
a júri por morte de idoso

 Alisson Felipe Rovedder Machado 
e o policial militar Jean Roberto Capis-
trano Ferreira vão a júri popular hoje no 
Fórum de Cascavel. Os dois são acu-
sados da morte de Domingos Galon, 
78 anos. O crime aconteceu em feve-
reiro de 2017, na área rural de Santa 
Tereza do Oeste. 

De acordo com os autos do pro-
cesso, três policiais militares teriam 
invadido a casa do idoso e disparado 
contra ele, que morreu no local. 

Os três policiais acusados são: 
além de Jean, Thiago Massahar San-
tana e Wellington Renato Soares Mar-
tins. Os dois últimos não vão a júri 
hoje porque recorreram da denúncia 
ao Tribunal de Justiça, mas a tentativa 

da defesa de inocentar os dois não 
foi atendida, pois o TJ entendeu que 
há indícios suficientes para que eles 
sejam encaminhados a júri, data que 
deve ser agendada. 

O outro réu, Alisson, é apontado 
como mandante do crime. Conforme 
a denúncia, ele teria “encomendado” 
a morte de Domingos para se vingar 
de uma ação judicial por conta de ter-
ras que supostamente pertenciam à 
família de Alisson.

A acusação contra Alisson é de 
homicídio qualificado, com a qualifica-
dora de motivo torpe.

Já sobre Jean pesam as acusações de 
homicídio qualificado com as qualificado-
ras de motivo torpe e uso de recurso que 

dificultou a defesa da vítima. 
Além disso, Jean é acusado de 

fraude processual, pois teria adulte-
rado o local do crime, colocando uma 
arma calibre 22 com 6 munições 
ao lado do corpo de Domingos para 
caracterizar um possível confronto 
com a vítima e argumentar que os 
PMs teriam agido em legítima defesa. 
Consta ainda na denúncia que Jean 
estava de folga na data do crime. 

Os dois réus que serão julgados hoje 
estão presos. Alisson se encontra na 
Cadeia Pública de Cascavel e Jean está 
detido no 6º Batalhão da Polícia Militar. 

Na Corporação há um processo admi-
nistrativo para avaliar a possibilidade de 
punição de Jean na esfera militar.

FÁBIO DONEGÁ
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 Presidente do FC Cascavel, Val-
dinei Silva, diz que na temporada 
2020, na qual a Serpente Aurinegra 
disputará a Série D do Brasileiro pela 
primeira vez, o objetivo é melhorar a 
campanha da equipe em relação a 
este ano no Paranaense.

“Em 2019 tivemos o ápice na 
nossa par ticipação na Primeira 

Nome até então apenas espe-
culado para comandar a equipe em 
2020, Marcelo Fidelcino Caranhato, 
de 42 anos, foi apresentado oficial-
mente como treinador do FC Casca-
vel na tarde desta quarta-feira (11).

Ele já vivia a realidade da equipe há 
alguns dias, acompanhando a rotina 
no centro de treinamento e atividades 
das categorias e base. “Iniciamos as 
primeiras conversas em junho e a 
ideia amadureceu. Gostei da filosofia 
e da estrutura física da equipe, que 
resgatou uma marca e tem ambi-
ção, similar ao que penso”.

Cascavelense por nascimento, 
Caranhato (foto) fez seu nome à 
frente do Cianor te, equipe que 
comandou por 1 ano e 7 meses, 
desde 2016, e que levou ao terceiro 
lugar no Paranaense 2017 e à ter-
ceira fase da Copa do Brasil 2018.

Após deixar o Leão do Vale, che-
gou a ser anunciado pelo Casca-
vel CR para o Paranaense 2019, 
mas deixou a equipe no início da 
pré-temporada, em novembro de 
2018, para assumir este ano o 
Brusque (SC), que lutou contra 
o rebaixamento no Campeonato 
Catarinense. Caranhato chegou 
à equipe na 4ª rodada e conse-
guiu manter o time na 1ª Divisão. 

FC Cascavel apresenta 
seu treinador: Caranhato
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Depois, deixou o Marreco cata-
rinense ao término do Estadual. 
No mês passado, o Brusque foi 
campeão da Série D do Brasileiro, 
competição que o FC Cascavel dis-
putará pela primeira vez em 2020.

No Brusque, Marcelo Caranhato 
acumulou cinco vitórias, três empa-
tes e sete derrotas em 15 jogos pelo 
Catarinense. “Vejo como o momento 
certo [a chegada ao FC Cascavel]. 
Estou muito feliz com o projeto, sei 
da responsabilidade e vim compro-
metido em dar o meu melhor. Quero 
retribuir toda a confiança depositada 
no meu trabalho”.

Divisão do Estadual, e para 2020 
a meta é melhorar na classificação. 
Vamos debutar na Série D com um 
time capaz de buscar a vaga na 
Série C, para termos calendário 
anual. Não é conveniente mudar 
o quadro a cada ano. Precisamos 
manter os acertos, diminuir erros 
e contratar reforços pontuais”, 

disse o dirigente.
Em 2020, além da Série Ouro 

do Paranaense de Futebol, no pri-
meiro semestre, e da Série D no 
segundo semestre, o FC Cascavel 
deverá disputar a Taça FPF, tam-
bém na segunda metade do ano, 
deixando, assim, de ter equipe na 
categoria sub-19 do Estadual.

Meta para 2020 é melhorar campanha 

Gerente de futebol
No mesmo dia em que anunciou o técnico 
Marcelo Caranhato, o FC Cascavel apresen-
tou o gerente de futebol Fernando Leite, 
que já vinha trabalhando na equipe há 
dois meses. “Nesses 60 dias aqui acompa-
nhei a equipe sub-19 na segunda fase do 
Paranaense para, com a comissão técnica 
permanente, analisar atletas para integrar 
o elenco profissional, a partir de novembro. 
Nesse período também analisamos nomes 
de treinadores, dentro do perfil que buscá-
vamos. O Marcelo Caranhato tem experiên-
cia nos campeonatos do Paraná, de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul, é um ex-jo-
gador profissional, perfil que se encaixa no 
objetivo que buscamos. O FC Cascavel larga 
na frente, organizando-se. Agora vamos 
montar um elenco que esperamos dar 
resposta ao que o torcedor espera”.
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               SÉRIE B
21h30 Ponte Preta x Vila Nova 

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL

 Athetico-PR ?x? Internacional

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE

Derrotado por 3 a 0 em Pato 
Branco na noite de terça-feira (10), o 
Cascavel Futsal já pensa no próximo 
compromisso pela Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense. E ele será em 
casa, neste sábado, contra o Ampére, 
às 19h, no Ginásio da Coopavel.

Será o penúltimo jogo pela fase 
classificatória do Estadual. A der-
rota para o líder Pato derrubou a 
Serpente uma posição na tabela 
de classificação. Os comandados 
do técnico Cassiano Klein agora 
estão em quinto lugar. O time cas-
cavelense foi ultrapassado pelo 
Foz Cataratas, que empatou com 

 Associação dentre as que mais 
contribuíram para espor te casca-
velense nos últimos anos, com 
a equipe adulta, o NBFC (Novo 
Basquete Feminino Cascavel) 
realizará neste fim de semana 
o 1º Festival de Basquete Femi-
nino NBFC, destinado a meni-
nas de 8 a 15 anos de idade. 
O evento, gratuito e em forma de 

Festival de Basquete Feminino

NBFC mantém escolinhas para 
ensinar a modalidade gratuitamente

 N
B
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o Marechal, também na terça (10), 
e chegou aos mesmos 45 pontos 
do Tricolor, mas em vantagem nos 
critérios de desempate.

O Pato, por sua, vez, chegou 
aos 59 pontos e garantiu a lide-
rança, não podendo mais ser ultra-
passado na 1ª fase. O Marechal é 
o segundo colocado, com 49 pon-
tos, seguido pelo Campo Mourão, 
com 48. A disputa pela segunda 
posição deverá ficar concentrada 
nessas duas equipes. Nesta quin-
ta-feira (12), os mourãoenses rece-
bem o Dois Vizinhos, às 19h30.

Já o Cascavel, em busca de 

voltar a subir na tabela, conta com 
seu torcedor neste fim de semana. 
A última partida em casa foi no dia 
31 de agosto, no empate sem gols 
com o Foz Cataratas. Os ingressos 
já estão sendo comercializados 
antecipadamente a R$ 20. Na hora 
os valores serão R$ 30 (inteira) e 
R$ 15 (meia-entrada). 

Cascavel Futsal já pensa no Ampére

seletiva, será sábado (14), no 
Ginásio Eduardo Luvison, no Ciro 
Nardi, das 13h às 17h.

As equipes serão montadas 
na hora, conforme as idades das 
participantes, que não precisam 
fazer inscrição prévia. Haverá 
lanche para as jovens jogadoras, 
e para as atletas de 12 a 15 o 
evento servirá de seletiva para o 

time juvenil de Cascavel.
As par ticipantes nessa cate-

goria de idade, além da vaga na 
seleção cascavelense, concorrem 
a bolsa auxílio para praticar e com-
petir na modalidade.

Também haverá sorteio de brin-
des durante o Festival. O Ginásio 
Eduardo Luvison fica anexo ao 
Complexo Esportivo Ciro Nardi.  
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