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Sanepar divulga novo
calendário de rodízio de
abastecimento de água

PÁGINA

06
Compristas são assaltados, 
mas ladrões devolvem
van e bolsas com celulares

PÁGINA

12
Homem é condenado por
matar mulher e queimar
corpo, mas ficará solto

Mundo da imaginação
Um vasto acervo de livros e material didático foi 

entregue ontem para escolas e Cmeis de Cascavel. 
Trata-se do maior volume já visto nos últimos dez anos. 

l Pág. 8
 

l Pág. 13

S
E
C

O
M

 Aluguéis custam R$ 6,5 milhões por ano 

Suspeito de matar nora 
já é condenado por crime
similar, mas estava solto
O suspeito de ter matado uma mulher de 27 anos, que seria sua nora, foi condenado em 

2015 por um crime similar: homicídio e ocultação de cadáver, mas cumpria a sentença em 
liberdade. O marido da vítima também está preso e também é acusado de matar e ocultar 

o corpo da vítima. 
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Cheia
14/09 - 01h35

50 Anos de Internet e o mundo 
se comunica cada vez menos

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 03 07 10 15 17 20
concurso: 0203

02 08 10 30 32 50

concurso: 1988

concurso: 1384

04 11 16 22 29 33
concurso: 2189

concurso: 5076

02 16 33 38 56

concurso: 5424

12.463
80.035
83.029
05.844
75.591
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concurso: 1866
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Leonardo Torres é professor e palestrante, doutorando em 
Comunicação e pós-graduando em Psicologia Junguiana

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva Nublado  

 “Já decretei feriado 
em Curitiba e em todo 

o Estado do 
Paraná”.  

Neste ano de 2019, a internet faz 50 anos. Nascida no berço da 
guerra, essa ferramenta de comunicação prometia revolucionar o 
mundo. Muitos cientistas se entusiasmaram com tal ideia e come-
çaram a propagar as maravilhas da internet. Mas não somente parte 
da ciência fez isso, o mundo inteiro comprou a ideia da internet.

Quando popularizada, surgiram as redes sociais. Uma nova 
forma de se comunicar com tudo e todos. Muitos até afirmaram 
que a comunicação de massas (televisão, rádio etc) iria acabar. Ou 
seja, a democracia e a diversidade iriam superar as barreiras que 
a comunicação de massa tinha imposto. Contudo, o poder da TV e 
do rádio não acabou e hoje as ferramentas se mesclaram, isto é, os 
sites de notícias mais visitados são dos grandes grupos televisivos. 

As redes sociais começaram a centralizar um poder de distri-
buição de dados com os algoritmos. Hoje, um indivíduo não possui 
livre acesso à informação em sua página da rede social. Ele possui 
um algoritmo que filtra as informações que supostamente vai gostar 
mais. No fim, nada mudou: os usuários das redes sociais só estão 
em uma jaula eletrônica mais elaborada que a de antes. Desta 
vez, admirando as notícias, fotos, vídeos que lhes convém. Todos 
fascinados pelo reflexo de Narciso. 

O discurso da democracia mudou para “se não está na internet, 
não existe”, promovendo uma desigualdade sem precedentes. E, 
juntando isso ao narcisismo, vai a reflexão: como eu posso me 
comunicar se só o que aceito é o que é igual a mim? 

Sem comunicação, a vida se tornou solitária. Não é à toa que 
doenças psíquicas como ansiedade, pânico e depressão aumen-
taram. Elas estão relacionadas à falta de construção de vínculos 
sociais. O suicídio, segundo a OMS, cresceu cerca de 70% desde 
que a internet se popularizou. Não creio que seja coincidência. 
Estamos cada vez mais conectados, mas cada vez menos em 
comunicação e comunhão. 

Quem realmente ganha com a internet é o mercado, que con-
seguiu impor uma aceleração turbo em nosso sistema capitalista. 
Essa é a vida que queremos?  

 

ALBARI ROSA/GAZETA DO POVO

Tiago Nunes, técnico do Athlético Paranaense, feliz da vida sobre 
a conquista da Copa do Brasil 2019. “Conseguimos algo muito 
grande. É um momento histórico. Transformamos o Beira-Rio 

numa lembrança extraordinária”, completou, referindo-se à vitória 
por 2 a 1 sobre o Inter, quarta-feira à noite, na grande final.   
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Depósito para Papai Noel
Dentre todos os imóveis locados pela prefeitura, há um que 
guarda especialmente as decorações natalinas de Cascavel. 

O barracão fica em frente ao Centro de Convenções e 
Eventos, na Rua Fortunato Bebber. O contrato de locação 

está ativo desde abril do ano passado no valor de R$ 4 mil/
mês. Em 17 meses, já foram pagos R$ 68 mil pelo espaço.

Coletiva
A Câmara de Cascavel tem agenda cheia hoje. Às 15h será 
entregue o Voto de Louvor e Congratulações ao jornalista 

esportivo Luiz Carlos Largo e, às 16h, os senadores 
Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias concederão entrevista 
coletiva. Eles vêm a Cascavel para a posse da Executiva 

do partido Podemos e aproveitarão a oportunidade para 
receber demandas para o desenvolvimento regional.

Dos cofres públicos 
municipais, neste ano, 
serão desembolsados R$ 
6,5 milhões para paga-
mento de locações de 
salas e prédios para abri-
gar servidores da Prefei-
tura de Cascavel e oferecer 
atendimentos à população. 
Esse montante equivale a 
um terço do orçamento 
anual de uma cidade de 
pequeno porte, como Bra-
ganey, onde vivem 5,7 mil 
habitantes e precisa de 
R$ 19 milhões para man-
ter toda a máquina pública 
durante um ano.

Por mês, são R$ 544,5 
mil que saem dos recur-
sos livres da prefeitura 
para pagar aluguel de 52 
estruturas, equivalente a 
546 salários mínimos. Em 
um ano houve aumento de 
10,6% no gasto de loca-
ções - eram R$ 492,2 mil 
em junho do ano passado.

Para se ter uma ideia, 
o total gastos no ano 
com aluguel é pratica-
mente o mesmo previsto 
na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) para a 
Secretaria de Casa Civil, 
Transparência, Prevenção 
e Combate à Corrupção, 
cujo teto é de R$ 6,9 
milhões para 2019. 

O valor gasto com loca-
ção de salas representa 
ainda metade do orça-
mento de um dos mais 
impor tantes setores: a 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, que 
tem como previsão R$ 
12,6 milhões para apli-
cação de ações, custeios 
básicos e servidores.

No acer vo de imó-
veis há casos que, pelo 
tempo estimado no con-
trato, representa um valor 

Falando em Natal...
Foram lançados dois 
editais para a decoração 
natalina: um para 
contratação de empresa 
para transporte, instalação 
e manutenção da 
decoração iluminada. O 
valor é de R$ 672,4 mil 
pelo serviço e a vencedora 
deverá também fornecer 
os materiais necessários. 
Já o outro edital visa 
contratar empresa para 
transporte, montagem, 
instalação e manutenção 
da decoração, no valor de 
R$ 424,6 mil e também 
vai fornecer os itens 
estabelecidos em edital.

Tudo em leilão
Uma limpa foi feita 
em todos os setores 
administrativos do Paço 
para a realização de um 
leilão. Por enquanto, a 
Prefeitura de Cascavel 
iniciou o processo de 
contratação do leiloeiro 
e depois serão definidas 
as datas para quem tiver 
interesse em comprar os 
itens que, somados, valem 
R$ 269 mil. Tem de tudo: 
cadeira, tatame, oxigênio 
até carros da frota. 

Alsir em recuperação
O presidente da Cettrans 
e atual presidente do PSC, 
Alsir Pelissaro, apresentou 
significativa melhora após 
ficar uma semana em coma 
induzida na UTI do Hospital do 
Câncer. Ele acordou ontem e já 
começou a se comunicar com 
a equipe médica. Embora não 
tenha previsão de alta, amigos 
e familiares comemoram. 
Pelissaro fez uma cirurgia 
no intestino e uma infecção 
atingiu o pulmão.

Empréstimo
O prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) apresentou ontem 
os planos do empréstimo 
internacional do Fonplata. 
Os US$ 40 milhões - US$ 32 
milhões do órgão e US$ 8 
milhões de contrapartida - serão 
destinados para obras de meio 
ambiente, social e mobilidade. 
Se aprovado pela Câmara, 
o projeto será avaliado pelo 
Senado Federal por se tratar de 
empréstimo internacional e as 
licitações poderão ser abertas 
imediatamente. As ordens de 
serviço terão que aguardar 
a assinatura. Os juros são de 
3% ao ano, com carência de 
três a cinco anos e prazo de 
pagamento de 10 a 20 anos.

Aluguéis custam
R$ 6,5 mi/ano

significativo tanto para 
quem paga como para 
quem recebe. O prédio da 
Secretaria de Educação 
que fica na Rua Erechim, 
por exemplo: o contrato de 
36 meses que se encerra 
apenas em setembro de 
2020 tem valor global que 
supera R$ 1,5 milhão - o 
valor mensal é de R$ 43,5 
mil. Também será pago  
R$ 1,5 milhão - em 60 
meses - ao proprietário 
do imóvel do CAS (Centro 
de Atendimento a Pessoas 
Surdas), na Rua JK - o aluguel 
mensal é de R$ 25,1 mil.

A estrutura que mais 
pesa nos cofres públicos 
é a que fica quase colada 
na prefeitura. Embora 
seja apenas um prédio, 
são dois contratos que 
representarão um total 
de R$ 5,4 milhões - valor 
corresponde a 60 meses, 
com encerramento pre-
visto para outubro do ano 
que vem. A despesa é 
rateada entre as pastas 
que lá estão. No caso da 
Secretaria de Saúde são 
R$ 2,9 milhões (valor glo-
bal) - R$ 48,3 mil/mês. 
Já pela par te onde está 
a sede da Secretaria de 
Assistência, o Procon e 
o Território Cidadão são  
R$ 2,5 milhões (valor glo-
bal) - R$ 42,3 mil/mês. 

A mais recente locação 
milionária é o prédio para 
a Cafi (Central de Abas-
tecimento Farmacêutico 
e Insumos), na Avenida 
Itelo Webber. A prefeitura 
alugou o espaço para guar-
dar materiais da Secretaria 
de Saúde. O contrato de 
60 meses custará R$ 2,7 
milhões: R$ 45 mil/mês. 
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão



n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá
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 Programação para o dia 27
Na sexta-feira dia 27, a Agência do Trabalhador será aberta 
às 8h, quando começa a distribuição das senhas. Às 8h30 
haverá uma fala de abertura e recepção e depois disso os 

candidatos serão chamados para as entrevistas. 
“Nós vamos ver o perfil do candidato e procurar vagas para 
cada perfil. Ele vai pegar três encaminhamentos e será dire-
cionado às mesas em que estarão os recrutadores. Quando 
esse candidato terminar os três atendimentos, ele volta e 
pega nova senha para conversar com outras empresas”. 

Durante o período da manhã haverá na Agência uma intér-
prete de Libras e à tarde haverá duas interpreteres.    

Todas as Agências do Traba-
lhador do Paraná promovem na 
próxima sexta-feira, dia 27, o Dia D, 
quando o atendimento será exclusivo 
para a contratação de pessoas com 
deficiência e reabilitados do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social). 

Em Cascavel, cerca de 30 
empresas participarão do evento.

Segundo a gerente da unidade 
em Cascavel, Marlene Crivelari, 
ainda não é possível estimar o 
número de vagas que serão dis-
ponibilizadas porque as empresas 
começaram o envio dos dados 
ontem, mas ela adianta que mais 
de 200 candidatos são esperados. 

“Nós estamos fazemos uma 
grande divulgação em centros de 

“Mutirão” tem como foco
pessoas com deficiência

assistência social e na imprensa 
porque muitos candidatos recebem 
o BPC [Benefício de Prestação Con-
tinuada], mas não têm a consciên-
cia de que esse benefício pode 
acabar. Nós temos bons profissio-
nais fora do mercado de trabalho e 
que podem ser reinseridos”. 

Ela revela que as empresas têm 
dificuldade de preencher as vagas 

Contratação não é imediata
A gerente da Agência do Trabalhador em Cascavel, Marlene Crivelare, explica que leva um 

tempo entre a entrevista e a efetivação da contratação: “Muitas vezes, o candidato não 
tem o retorno imediato da empresa porque ela está o dia todo fazendo o recrutamento 
ou não tem a vaga em aberto e a disponibilizará em 20 ou 30 dias. Então, os candidatos 

devem ficar atentos, porque podem ser chamados no decorrer da semana” 

Agência espera 

200 
candidatos 

no Dia D 

Quem pode
Para se candidatar às vagas basta ir 
até a agência no dia 27 com a car-
teira de trabalho, o RG, o CPF e, em 
caso seja reabilitado, o certificado 
emitido pelo INSS. 

Agência fechada
Em virtude da ação, na quinta-feira 
(26) a Agência do Trabalhador de 
Cascavel ficará fechada o dia todo.

para pessoas com deficiência pela 
falta de mão de obra disponível. 

De acordo com a Adefica (Asso-
ciação dos Deficientes Físicos de 
Cascavel), grande parte dos asso-
ciados recebe o BPC - que equivale 
a um salário mínimo por mês - ou 
até já se aposentou e, por isso, 
não eles não pensam mais em 
retornar ao mercado de trabalho.
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01-SERGIO RICARDO DE BARROS e LILIAN MARQUES DO NASCIMENTO
02-ELEANDRO FREITAS e VALDIRENE CARLA BISPO DA SILVA
03-MARCUS VINÍCIUS DE PAULA e PAULA CRISTIANY DE MELOS
04-SAMOEL DOS SANTOS e LARISSA DE OLIVEIRA ZUACCATELLI
05-AUGUSTO CHOPTIAN JUNIOR e RAQUEL GOMES SOUZA
06-MICHAEL REGINALDO PAGANI SCHWABE e SENIRA DOS SANTOS RODRIGUES
07-IVAN FAGUNDES DA SILVA e ARIANY CAROLINY LEMANSKI
08-ROBERTO RÉGIS RIBEIRO e FERNANDA KARINE SILVESTRO
09-BRUNO DANILO PIRES e ANDRESSA ALMEIDA DE PAULA
10-FLÁVIO LUIZ SOARES HERCULANO e THAIS DE ALMEIDA
11-VALDEMIR VIEIRA DE LARA e SUSANA BRAGA
12-FABIANO VATRIN BOLANHO e ALEXSANDRA KATCHANOSKI BIAZIBETTI
13-EMANOEL PIRES MACIEL e DAYANE VITALIANO
14-FRANCISCO SEVERINO DE ARAUJO e IZABEL APARECIDA DE SOUZA
15-VANDERLEI BENTO FOGAÇA e CLAUDIA DE PAULA ROCHA
16-MAYLON DA SILVA BAQUETA e DAIANE DA SILVA GÖTZ
17-JOSÉ NILVO PEREIRA e ELIANE VIER
18-GABRIEL PEREIRA DE MORAIS e MARIA LUCIA PIANCOL
19-JONATHAN JOÃO MATTIONI ESTOPILHA e BEATRIZ MAYARA TEIXEIRA
20-EVERTON SILVEIRA e GRACIELE BONETE VIANA
21-ANDRÉ LUIZ POGGERE DE SOUZA e ELOYSE DE SOUZA FOGAÇA

DATA E HORÁRIOS LOTEAMENTOS ATINGIDOS

26/09/2019 - QUINTA
FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h
NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Vila Kennedy, Parque Morumbi, Estrela do Mar, Colmeia, Santana, Los álamos, Recanto Azul, Soares, Morada 
do Sol, Belo Horizonte, Indianara, Esteves, Colonial (parte), Pq. São João, João Merlin, Campo Belo, Sarah Elisa, 
Belmonte, Alvorada, Periolo, Vila São José, Vila Davi, Vila Colaço, De Napoli, Cavan, Maria Luiza, Comercial, 
Juracy, Itamaraty, Pq. São Paulo, Maria Tereza, Maria de Fátima, Champagnat, Flamingo, Belluno, 14 de 
Novembro, Marisa, Montreal, Quebec, Simon Pedro, Dona Helena, Guarujá, Aeroporto I, II e III, Walpides Ross, 
Sol Nascente, Cruzeiro do Sul e Esplanada.

23/09/19 - SEGUNDA
FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h
NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Sanga Funda, Floresta, Ipanema, São Francisco, Brasília, Clarito, Consolata, Santa Maria, Georgia, Tarumã 
(parte), Los Angeles, Verdes Campos, Bela Vista, Jesuítas, Abelha, Colonial (parte), Pazzinatto, Caroline, 

Mariana I, II e III, Frasson, sorriso, Água Doce, Dona Rosa, Florais do Paraná, Gralha Azul, Novacap, Araucária 
(parte), São Cristóvão (parte), Domiciano Bresolin, São Francisco, Cataratas, Pacaembu, das Nações, Nacional, 

Vila Verde, Izabel, Wanda, Res. Gramado II, Veneza, Moradas do Lago, Jd Botânico, Ana Cecília, Pioneiros 
Catarinenses (parte), Centro (parte), Santa Mônica, Vila Dione, Vila Elisabeth, Adriana, Vila Christina, Roma e 

Ninho da Cobra.

21/09/19 - SÁBADO
FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h
NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Novo Mundo, Dona Geni, Jd. Europa, Roberta, Jaraguá, Pq. Res. JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina 
do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira (parte), Esmeralda (parte), Santo 

Onofre, Pq. São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio Zaca, FAG, 
Treviso, Angra dos Reis, Pq. dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.

25/09/19 - QUARTA
FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h
NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Centro (parte), Tarumã (parte), Julieta Bueno, Melissa, Jaborá, Santa Fé, Barcelona, 4 Estações, Araucária, 
Lumar, Brazmadeira, Madevani, Interlagos, Dona Josephina, Paraná, Tocantins, Garbin, Jd. Rio Branco, Jd. 

Paraná, Paranaguá, Caiobá, São Cristóvão (parte), Jussara, Metropolitano, Carelli, Núcleo Prod. Industrial III, 
Paraíso, França, São Cristóvão (parte), Primavera, Vieira, Dona Delfina, Bazé, São Carlos, Pinheiros, Aparecida, 

Santo Antônio, Vila Aparecida, Jd. Margarida, Pinheiro, Fazendinha, Nossa Sra. Aparecida, Araguaia, Pq. Piquiri, 
Santo Anastácio, Lazarin, Lupatini, Canadá, Piatti, Ana Paula, Continental Park, Novo Milênio, Mirante e 

Piovesan.

24/09/19 - TERÇA
FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h
NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Cristal (parte), Vinícius de Morais, Caravelle, Itaipu, Nova York, Brisa do Lago, Lago Dourado, Golden Garden, 
Esmeralda (parte), Santos Dumont, Aeroporto, Itapema, Albino Schmidt, Siena, Alto Alegre (parte), Centro 

(parte), Independência, Kiberama Bonato, social Americano, Boa Vista, Simone, Social Americano II, Liberdade, 
Vitória, Tom Jobim, Country Ville, Coqueiral, Bandeirantes, Vila Guaíra, Parigot de Souza, Claudete, Palmeira, 

Aclimação I e II, Vale do Sol, Res. São Carlos e Porto Seguro.

PLANO DE ALERTA DE RODIZÍO NO ABASTECIMENTO EM CASCAVEL

22/09/19 - DOMINGO
FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h
NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Riviera, Santa Maria, Oliveira, Centro (parte), Jd. Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros Catarinenses (parte), Acácia, 
Jd. Cláudia, América, Santa Luzia, Guanabara, Tolentino, São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jd. Cláudia II e Jd. 

Pio XII.

20/09/2019 - SEXTA
FECHAMENTO: 12:30h

ABERTURA: 19:00h
NORMALIZAÇÃO: 24:00h

Nova Cidade, Cidade Universitária, Universitário, Maristela, Marília, São Luiz, turisparque, Maria de Lourdes, 
Pq. Cascavel, Trevo, Jd. Horizonte, Capanema, Santa Felicidade, Panorâmico, Jaçanã, Itapuã, Imperial, 

Urussanga, Sítios Recreio Paraíso, Jd. União, Jd. Amizade, Nélida, Padovani, Padovani III, Verona, Veredas, 
Panorama, Santa Catarina, Petrópolis, Integração, Jd. Seminário, Cristal, Tropical, Pq. Verde, Res. Das 

Palmeiras, Portal do Vale, Cidade Verde, São Mateus e Água Verde.

Sanepar prorroga 
rodízio de 

abastecimento
 Sem previsão de chuva com 

intensidade suficiente para recupe-
rar os rios que abastecem Cascavel 
nos próximos dez dias, a Sanepar 
vai manter o alerta de rodízio até 
a próxima quinta-feira (26).

Nesta semana, a suspensão 
do rodízio foi possível porque a 
população colaborou e caiu o 
consumo da água.

Por precaução, a programação 
do revezamento será mantida con-
forme tabela. A paralisação será 
sempre no período da tarde. Todas 
as manhãs a Sanepar informará a 
população se será necessário ou 
não manter o rodízio.

Calendário
A cidade foi dividida em sete 
setores que terão o fornecimento 
de água interrompido a cada sete 
dias. O horário da interrupção 
do fornecimento de água será 
sempre das 12h30 às 19h, com 
previsão de normalização à meia-
-noite de cada dia.

VEJA NA TABELA A PREVISÃO DE ALERTA DE RODÍZIO:



08 LOCAL HOJE NEWS, 20 DE SETEMBRO DE 2019

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a
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C O N H E Ç A
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F A Ç A  N O S S O
O R Ç A M E N T O

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l

“Um livro é uma beleza, é caixa mágica 
só de surpresa”. Assim como os versos de 
Elias José, a manhã de quinta-feira (19) foi 
pura poesia e cheia de surpresas. Todos 
que estavam presentes sabiam da entrega 
de mais de 30 mil títulos literários a esco-
las e Cmeis, num investimento de R$ 1 
milhão, mas surpresa foi descobrir o real 
valor do acervo, o que foi mostrado por 
meio das apresentações dos alunos e do 
vídeo protagonizado por uma aluna da 
rede municipal. 

Tudo o que se viu na Manhã Literária, no 
auditório da prefeitura, a preciosidade dos livros 
quando acessíveis a professores e alunos.

Há quase dez anos a rede municipal 
de educação não recebia um investi-
mento desses em obras literárias. “Esta é 
uma grande obra! Não é uma obra física, 
mas é uma grande obra”, disse o prefeito 

Município entrega R$ 1 mi
em livros a escolas e Cmeis 

Leonaldo Paranhos.
Para a secretária Marcia Baldini, a 

entrega das obras literárias e de títulos 
de fundamentação teórico-metodológico 
para os professores é um sonho que foi 
sonhado com os demais profissionais 

da Educação e que se tornou realidade. 
“Tenho certeza de que quando esses 
livros começarem a ser entregues nas 
escolas e nos Cmeis o reflexo na apren-
dizagem e no trabalho pedagógico vai ser 
muito grande”, afirmou.

SECOM
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ao Padre Paulo sobre sua dificuldade de se man-
ter sóbrio. Mauri se preocupa com o abatimento de 
Alberto. Eric procura Paloma.

A DONA DO PEDAÇO 
Rock se recusa a se envolver com Fabiana nova-

mente e Amadeu diz que tentará desvendar o mistério 
direto com Jô. Otávio e Linda acreditam que Zé Hélio 
está com Beatriz por interesse. Jô se irrita com os 
questionamentos de Amadeu. Joana desabafa com 
Maria da Paz sobre seus problemas financeiros. Linda 
faz um acordo com Otávio para afastar Beatriz de Zé 
Hélio. Márcio desconfia de Kim com Paixão. Tonho 
surpreende Lyris. Camilo se revolta ao ver as fotos de 
Vivi e sabota as roupas da esposa. Britney fica doente 
e Abel se preocupa. Nina procura Camilo. Antero diz a 
Evelina que sente falta de dançar. Evelina pede que 
Marlene a ensine a dançar. Chiclete garante a Beatriz 
que descobrirá o que se passa com Vivi. Jô declara 
a Kim que deseja ganhar dinheiro com seu perfil nas 
redes sociais.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Pendleton procura Glória e diz que precisam 

conversar sobre um acordo misterioso. Afonso fica 
depressivo após o término com Débora. Iure se inco-
moda com a força de Sophie. O videoclipe de Lindo-
mar passa a ser criticado devido a participação de 
Falcão. Marcelo e Luisa contam sobre o noivado para 
Glória. O pai de Mirela propõe uma disputa entre Vini 
e Luca e o vencedor terá permissão para namorar 
sua filha. Durval conta a Afonso que Luisa ficou noiva 
de Marcelo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Ao ver Helena com as roupas que Rebeca trouxe, 

Pedro diz que prefere o estilo que ela usava antes. 
Meire pensa em contratar um porteiro em período 
integral para saber em que horário Flora entra e sai 
do condomínio. A função fica por responsabilidade 
de Dinho. Chega a noite e os irmãos Vaz ainda não 
encontram Isabela. Joaquim avisa aos meninos do 
vilarejo por celular. Ao voltar para cidade, Otávio 
escolhe um atalho e fica com o carro atolado. Para 
fugir de uma cobra, Isabela sobe em uma árvore, cai 
e se machuca.

TOPÍSSIMA 
Lara recebe Dagoberto em sua casa. Ela revela 

que Andrea é sua filha. Madalena se recusa a liberar 
Fernando do castigo. Hélio procura Paulo Roberto e 
avisa que está tudo pronto para o serviço e incendiar o 
restaurante de Mariinha. O reitor pede para o capanga 
se certificar que Rafael não estará no estabelecimento. 
Bruno diz que irá adotar Formiga. O menino se emociona. 
Vitor fica satisfeito. Hélio observa a movimentação no res-
taurante e percebe que está acontecendo uma reunião de 
moradores no local. Antonio não recebe alta do hospital. 
Hélio chega no restaurante com seus comparsas e pede 
para participar da reunião. 

MALHAÇÃO 
Rita se emociona com a possibilidade de ficar 

perto de Nina e Filipe. A apresentação de Raíssa e 
Nanda é um sucesso. Raíssa tenta se reaproximar 
de Nanda, mas a menina é fria com a amiga. Lara 
se revolta com a decisão de Lígia de permitir a con-
vivência entre Rita e Nina. Ivete incentiva Nanda a 
se insinuar para João Estrela. Joaquim comenta com 
Lígia que acredita que Rita tenha se aproximado de 
Guga para manipular Filipe. As torcidas de Nanda e 
Raíssa se enfrentam no colégio. Nanda provoca Anji-
nha por causa de Cléber. Milena conversa com Sara 
sobre deixar o Brasil com Karina. Lígia estimula Regina 
a conversar com Guga. Osório vê Guga e Serginho 
juntos. Lígia procura Rita.

BOM SUCESSO 
Alberto esconde de Marcos que demitiu Paloma 

por causa da ameaça de Diogo e Nana. Leila, Bezinha 
e Batista percebem a tristeza de Alberto com a ausên-
cia de Paloma. Marcos deixa claro para Paloma que 
não concorda com sua demissão. Jeniffer se mostra 
solidária a Alice. Francisca incentiva Alice a escrever 
na internet usando um pseudônimo. Waguinho relata 
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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- FABIO ALUISIO SAROLLI E FLORA DA COSTA RAIMUNDO
2- ALEXANDER RONALDO FERNANDES BERTUCCI E DAYANE MAYARA DE ARAUJO FISTAROL
3- GEFERSON ADRIANO HIGUTI E ANA FLÁVIA SANTOS FEUSER
4- VINICIUS BIDIN E KARINA MARIANO DE VEIGA
5- CLAUDEMIR CEREZA E CLEIDE ALVES NERY
6- SISENANDO DE LIMA E MARIA DE DEUS
7- WILSON JOSÉ ASSUMPÇÃO E CISTINA CARCHENO MARTINS
8- ELIAS PRADO E LUCIMERE MOREIRA DE FREITAS
9- MARCOS ANACLETO DO NASCIMENTO E CAMILA PADILHA
10- ADILSON TRINDADE E BRUNA LIMA DE ANDARA
11- FRANKLIN DA LUZ  E MICHELY NEVES DE FIGUEIREDO
12- ANDRÉ MICHEL E FRANCIELLI RIBEIRO LIEBBER
13- ARNONN AFONSO AGASSI MARTELLI E ALLINY BELETINI DA SILVA 

Dalila planeja fugir com Soraia 
Em “Órfãos da terra”, Rania e Fairouz se emocio-

nam ao ver Dalila com Soraia. Davi aparece no sonho 
de Eva e Cibele. Mamede pede que Ali e Sara levem 
seus filhos para conhecer sua casa no Oriente Médio. 
Rania se preocupa com um comentário feito por Dalila. 
Rania confirma a gravidez de Santinha e a convence 
a falar com Fauze. Marie e Letícia ajudam Helena a 

se arrumar para seu casamento. Youssef mente para 
Maurício a fim de conseguir informações sobre Dalila. 
Hussein e Helena se casam. Youssef avisa a Dalila 

sobre o plano de fuga. Dalila sente-se mal, e Fairouz se 
desespera. Começa o julgamento de Camila. 
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Sua visão o torna mais flexível com os outros e 
o bom humor está na sua agenda! Sua calma 
interior irá permitir-lhe ganhar autoconfiança e 
vitalidade. Em longo prazo, descansar vai ser 
bom para você.

Sua visão rígida está fazendo você testar 
aqueles que o rodeiam. A seleção natural está 
em funcionamento, controle o seu entusiasmo. 
Você sente uma necessidade absoluta de tirar 
o máximo de proveito da vida.  

Você terá que fazer compromissos entre 
sonhos e realidade, o que é, admita, um 
fato essencial da vida. Você está em forma 
novamente e será mais fácil dizer adeus a 
um mau hábito.

Seu humor mais generoso irá lhe permitir ver 
as coisas por um ângulo mais otimista. Não 
tente se empurrar demais ou exagerar. Man-
tenha um senso de equilíbrio, sem se esquecer 
de reservar um tempo para si mesmo.

A clareza das suas ideias vai fazer você 
ganhar alguns fãs e você defenderá a sua 
causa com energia. Você tem confiança 
interior para enfrentar suas obrigações, mas 
você ainda pode relaxar.

Você terá concentração e não deixará nada ao 
acaso. Você se sentirá lisonjeado com os resul-
tados! O excesso alimentar está lhe sobrecarre-
gando, não exagere. Você precisa se exercitar 
para eliminar toxinas e se sentir mais dinâmico.

Você vai ser diretamente afetado por um 
evento oficial. Suas esperanças aumentam e 
você estava certo ao esperar pacientemente. 
Sua moral está melhorando e você está domi-
nando as suas preocupações. Relaxe.

Você vai ser o centro das atenções e não tem 
nenhum problema em convencer as pessoas 
a trabalhar com você em seus projetos. Evite 
discussões acaloradas que gastam suas ener-
gias - você não vai se arrepender!

Você vai notar sinais de crescente tensão nas 
relações em torno de você - permaneça objetivo 
e não se meta onde não é chamado. Você está 
se sentindo em forma, mas, ainda assim, deve 
evitar fazer tudo - verifique sua agenda primeiro.

Alianças estão se tornando uma possibilidade, 
então olhe além das aparências. Você ficará 
surpreso. Sua saúde, embora excelente, 
pode ser perturbada por problemas no fígado 
e pequenas mudanças em sua dieta iria ajudar.

Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai 
achar isso encorajador. Você vai se sentir muito 
mais confortável em sua própria pele e tudo vai 
ser devido a seus próprios esforços para tornar 
o seu estilo de vida mais saudável.

Você saberá compreender os problemas das pes-
soas ao seu redor. Você é mais capaz de controlar a 
sua sensibilidade e receberá um impulso de energia. 
Seu condicionamento físico está melhorando, já que 
você está gerenciando melhor suas reservas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ABUSADOS

Maria (?),
cantora

do CD "Re-
descobrir"

O líder 
que incen-
tiva os em-
pregados

Pigmento
do tomate
(Quím.)

Esfero-
gráfica,
tinteiro e
hidrocor

Tempero
mais

usado no
mundo 

(?) Her-
manos,
banda

brasileira

Formato
da parte
sinuosa
da pista

Escritor
de "Clara

dos
Anjos"

Minoria 
dominante

na so-
ciedade

Número de
cilindradas
de carros
populares
Graus de
avaliação 
no boletim

escolar

Rápido, 
em inglês

Material
que liga
peças

metálicas

O azul da
Bandeira
Nacional

Auxiliar,
em inglês

Local de
venda de
carnes e
frangos

Fêmea de
mamífero 
que hiberna
no inverno

"La Vie
(?) Rose",
sucesso
de Piaf

Elemento do hormônio
tireoidiano (Fisiol.)

Atrevidos;
provocadores

Othon Bas-
tos, ator
Prisio-
neiro

Otomanas
Zombaria
feita ao
telefone

Ligação
Ângulo
saliente

de móveis

Pássaro
canoro
Iguaria
mineira

Local de
prática do
"rafting"
Botequim

(?) Gore,
político

Marcação
na agenda

Recolha
um a um
Aparar,

em inglês

Morador de prédios
Possível causa de

hipertensão e
diabetes em adultos

Ações típicas dos
"black blocks" 

Pavilhão do Parque
do Ibirapuera 

Governa-
dor (?),

cidade de
Minas

Carta do
baralho

3/aid. 4/fast — trim. 6/cativo. 8/caroteno.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
24 
02 
03 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Homem é condenado a 
22 anos, mas ficará solto

João Maria de Jesus Costa foi condenado ontem (19) a 22 anos de prisão por 
homicídio triplamente qualificado. Ele foi considerado culpado pela morte da 

ex-companheira Maria Aparecida dos Santos Damásio. Contudo, apesar da conde-
nação, ele continuará solto. A defesa do réu recorreu da sentença.

O crime aconteceu no dia 25 de novembro de 2012 na Rua Ponta Grossa, Jardim 
Gramado, zona leste de Cascavel.

Conforme a denúncia, João entrou pela janela da casa de Maria e a esfaqueado 
enquanto ela estava deitada na cama com a filha de quatro anos. Depois ele arras-
tou o corpo até a sala, jogou gasolina e ateou fogo no corpo. A criança presenciou 

todo o crime.  Segundo as investigações, João não aceitava o fim do relaciona-
mento entre os dois.  As qualificadoras do crime foram: motivo torpe, recurso que 

dificultou a defesa da vítima e ainda meio cruel, por conta do uso do fogo. 
O crime não é considerado feminicídio porque aconteceu antes da mudança na 

legislação que trata de crimes praticados contra mulher, ocorrida em 2015.  

 Uma van de Curitiba, que 
vinha do Paraguai, foi abordada 
na BR-277 perto de Cascavel por 
quatro pessoas em um Astra. De 
acordo com as vítimas, os bandi-
dos vestiam roupas da Polícia Civil 
e do Exército Brasileiro e porta-
vam armas longas e, assim que a 
Van parou, deram voz de assalto. 
“Eles mandaram todo o mundo sair 
rápido da van se não iriam atirar. 
Nós saímos todos e eles levaram a 
Van, com certa dificuldade, porque 
não sabiam exatamente como diri-
gir”, conta uma das vítimas. 

O local em que as vítimas foram 
deixadas era perto de um posto de 
combustíveis e, após avisarem a 
polícia, uma das vítimas acionou 
o rastreador do celular, que havia 
ficado na Van. Assim, os policiais 
conseguiram localizar o veículo 
no Loteamento Siena, próximo à 

Compristas de Curitiba são 
assaltados por falsos policiais

Expovel. Todos os pertences das 
vítimas estavam no local, apenas 
as mercadorias foram levadas 
pelos bandidos que fugiram.

As vítimas registraram a ocorrên-
cia, que será investigada pelo GDE 
(Grupo de Diligências Especiais). 

Eles contaram que a Polícia 
Militar já havia identificado pos-
síveis suspeitos que foram reco-
nhecidos por alguns dos passa-
geiros da Van. Não há estimativa 
de prejuízo dos compristas.  

A VAN foi encontrada abandonada e com os 
celulares e bolsas das vítimas dentro 

AÍLTON SANTOS



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

O crime
A Delegacia de Homicídios acredita que o crime tenha acontecido em abril de 
2018, quando Oracilda desapareceu. “Com base nos depoimentos já colhidos, 

acredita-se que ela tenha sido morta ano passado. Outro fato que chama a aten-
ção é que o suspeito teria coagido pessoas na época a dizer que Oracilda tinha 

fugido de Cascavel e deixado o filho, que na época tinha seis meses”, acrescenta 
a delegada Raísa.  A vítima teria sido morta com golpes na cabeça. A ossada 

deve passar por exame de DNA para comprovar a identidade. 
O suspeito foi detido em flagrante por ocultação de cadáver e negou todas as 

acusações. Não se sabe o motivo do crime. 

COMPANHEIRO de Oracilda, que está preso na 
PEC, também foi ouvido pela polícia

Sogro e companheiro da vítima 
já cometeram crimes parecidos 

OSSADA RIO DO SALTO

A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel investiga a provável morte 
de Oracilda Aparecida Rodrigues, 28 
anos. Ela desapareceu em abril de 
2018, em Cascavel, e pode ser dela 
a ossada encontrada na madrugada 
dessa quinta-feira (19) em Rio do 
Salto, distrito de Cascavel.

A informação de que uma 
ossada estava em uma proprie-
dade rural chegou à Polícia Civil 
depois de o suspeito do crime ter 
sido detido por violência domés-
tica, na noite de quarta-feira (18). 

Após ouvir testemunhas, a polícia 
diz acreditar que o material encontrado 
seja os restos mortais de Oracilda, 
que era nora do suspeito, casada com 
o filho da atual companheira dele. 

O suspeito foi autuado em fla-
grante por ocultação de cadáver, já 
que havia voltado ao local para tentar 
destruir as evidências. “O autor do 
crime voltou ao local na quarta-feira, 
desenterrou os ossos e, após que-
brá-los em pequenos fragmentos, 
colocou fogo para acabar com qual-
quer prova ou vestígio do crime”, 
relata a delegada responsável pelo 
caso, Raísa Vargas. 

Histórico criminal 
Tanto o suspeito desse crime como o 
companheiro da provável vítima têm 
vastas fichas criminais. 
O sogro dela já foi condenado por 
homicídio e ocultação de cadáver em 
2015, mas cumpre pena em regime 
semiaberto. Ele responde ainda por 
outra série de crimes, como roubo, trá-
fico de drogas, porte ilegal de arma de 
fogo e corrupção de menores. 
Já o companheiro de Oracilda - e pai 
da filha dela - também foi ouvido 
ontem pela DH. Ele está preso na 
PEC (Penitenciária Estadual de Cas-
cavel) e responde por homicídio e 
ocultação de cadáver, além de furto, 
roubo, receptação, violência domés-
tica e posse de drogas. 
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Festival Paralímpico
Evento que comemora o Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22 de setembro), 

o Festival Paralímpico 2019 será realizado neste sábado (21) em todo o País. Em 
Cascavel, as atividades serão no Complexo Esportivo Ciro Nardi, das 8h30 às 12h. 

O Festival é destinado a crianças com faixa etária de 10 a 17 anos, com e sem 
deficiência. Em Cascavel serão oferecidas as modalidades de atletismo, basquete 

e bocha. A intenção é mobilizar pessoas com deficiência em todo o território 
brasileiro por meio das atividades físicas. As atividades são gratuitas.

Pos. Time PG J GP GC SG
1º  Pato Futsal 54 21 90 37 53
2º  C. Mourão 48 21 76 35 41
3º  Marechal 45 20 74 28 46
4º  Marreco 40 21 65 55 10
5º  Umuarama 34 21 64 49 15
6º  Dois Vizinhos 34 21 51 49 2
7º  Toledo 26 21 49 46 3
8º  Ampére 24 22 52 65 -13
9º  Palmas 17 21 52 74 -22
10º Matelândia 16 21 59 81 -31
11º S. J. dos Pinhais 16 21 50 96 -37
12º São Lucas 5 21 35 102 -67

FUTSAL SÉRIE OURO

26ª RODADA (última)
 SÁBADO

20h30 Marechal x Pato
20h30 Marreco x Dois Vizinhos
20h30 São Lucas x C. Mourão
20h30 S. J. dos Pinhais x Umuarama
20h30 Palmas x Matelândia
Folga: Ampére e Toledo 

Sem a presença do maior cam-
peão do Estado e do atual cam-
peão, Cascavel e Foz Cataratas, 
respectivamente, a Série Ouro do 
Paranaense de Futsal tem um dia 
decisivo neste sábado (21), com 
a última rodada da fase classifi-
catória. Ela quem definirá os con-
frontos das quar tas de final. E 
sem os times oestinos, excluídos 
da competição por terem compe-
tido na Liga Futsal Paraná, Toledo 
e Ampére entram no grupo dos oito 
primeiros da classificação, apesar 
de folgarem neste sábado.

Essa situação poderá causar 
imbróglio ainda maior no campeonato, 
pois na segunda-feira (23) dirigentes 
das equipes que disputam as com-
petições paralelamente – Liga Futsal 
Paraná e Campeonato Paranaense – 
se reunirão em Curitiba com os dirigen-
tes da Federação em busca de uma 

Dia de definições?
solução para o impasse.

Toledo e Ampére são, ou melhor, 
eram, justamente os adversários 
de Cascavel e Foz Cataratas nesta 
última rodada da Série Ouro. Caso 
a exclusão de cascavelenses e 
iguaçuenses seja cancelada, as 
partidas serão remarcadas na pró-
xima semana e os confrontos das 
quartas de final que forem definidos 
neste sábado (21) serão modifica-
dos, podendo causar algum prejuízo 
passível de medida judicial por parte 
de Toledo e Ampére, que por hora 
seguem na busca pelo título inédito.

Mais imbróglio
Além da definição e possível 
mudança nos confrontos da quar-
tas de final, há a questão do rebai-
xamento a ser resolvida. A Federa-
ção não deixou claro se a exclusão 
de Cascavel e Foz Cataratas impli-
cará em mudanças no regulamento 
da Série Ouro, que em seu Artigo 
26 prevê “o rebaixamento de 02 
(duas) equipes para a Série Prata 
de 2020, sendo respectivamente 
as equipes classificadas em 13º e 
14º lugares”. Sem a Serpente e o 
Azulão, suspensos por três anos, 
como a Federação já considera, o 
campeonato fica apenas com 12 
times – os resultados das partidas 
em que Cascavel e Foz participaram 
não estão mais sendo computados. 
Caso ainda assim dois times sejam 
rebaixados, Palmas, Matelândia e 
São José dos Pinhais lutam para não 
se juntar ao São Lucas na Segunda 
Divisão no próximo ano. Caso con-
trário, o São Lucas ainda poderá 
buscar judicialmente a permanên-
cia na Ouro, alegando a queda de 
Cascavel e Foz Cataratas. 

Depois da Corrida Noturna no início do mês, em Londrina (foto), a Sprint Race desembarcará em 
Cascavel na próxima semana com outro ingrediente para apimentar as disputas. As duas corridas váli-
das pela 6ª etapa terão grid invertido no Autódromo Zilmar Beux para os oito primeiros colocados, 
tudo para priorizar as ultrapassagens durante as provas. As atividades oficiais da etapa em Cascavel 
começarão na sexta-feira (27), com dois treinos livres, das 10h45 às 14h15, e os qualificatórios, a 
partir das 16h20. No sábado (28), as corridas terão largadas às 10h e às 12h50.

LUCIANO SANTOS/DIVULGAÇÃO
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 42 19 13 3 3 42 18 24
2º Palmeiras 39 19 11 6 2 30 14 16
3º Santos 37 19 11 4 4 30 19 11
4º Internacional 33 19 10 3 6 25 17 8
5º Corinthians 32 19 8 8 3 21 12 9
6º São Paulo 32 19 8 8 3 21 13 8
7º Bahia 31 19 8 7 4 22 16 6
8º Grêmio 28 19 7 7 5 27 22 5
9º Atlético-MG 27 19 8 3 8 24 23 1
10º Botafogo 27 19 8 3 8 18 19 -1
11º Athletico-PR 26 19 8 2 9 25 19 6
12º Vasco 23 19 6 5 8 18 26 -8
13º Ceará 22 19 6 4 9 21 20 1
14º Fortaleza 22 19 6 4 9 22 26 -4
15º Goiás 21 19 6 3 10 17 32 -15
16º Fluminense 18 19 5 3 11 21 29 -8
17º Cruzeiro 18 19 4 6 9 16 28 -12
18º CSA 16 19 3 7 9 8 25 -17
19º Chapecoense 14 19 3 5 11 17 32 -15
20º Avaí 13 19 2 7 10 10 25 -15

SÉRIE A

20ª RODADA
SÁBADO

11h Botafogo x São Paulo
17h Cruzeiro x Flamengo
19h Corinthians x Bahia
21h Santos x Grêmio

DOMINGO
11h Internacional x Chapecoense
16h Fortaleza x Palmeiras
16h Vasco x Athletico-PR
16h CSA x Ceará
19h Goiás x Fluminense

SEGUNDA-FEIRA
20h Avaí x Atlético-MG 

23ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 42 22 12 6 4 33 13 20
2º Atlético-GO 38 22 10 8 4 26 17 9
3º Sport 38 22 9 11 2 30 19 11
4º Botafogo-SP 35 23 10 5 8 23 22 1
5º Operário-PR 35 23 10 5 8 21 25 -4
6º Coritiba 34 22 9 7 6 29 21 8
7º CRB 33 22 10 3 9 26 24 2
8º Paraná 33 22 8 9 5 18 19 -1
9º Cuiabá 32 22 8 8 6 24 20 4
10º Ponte Preta 31 23 8 7 8 23 21 2
11º América-MG 29 22 7 8 7 21 23 -2
12º Londrina 28 22 8 4 10 26 28 -2
13º B. de Pelotas 28 22 8 4 10 17 23 -6
14º Oeste 26 22 5 11 6 23 22 1
15º Vitória 24 23 6 6 11 20 30 -10
16º Vila Nova 24 23 5 9 9 14 21 -7
17º São Bento 23 23 6 5 12 25 31 -6
18º Criciúma 23 22 5 8 9 15 22 -7
19º Guarani 22 22 6 4 12 16 24 -8
20º Figueirense 22 22 4 10 8 16 21 -5

SÉRIE B

      SEGUNDA-FEIRA (16)
 Operário 2x1 Ponte Preta

      TERÇA-FEIRA (17)
 Vila Nova 0x2 Botafogo-SP
 São Bento 2x0 Vitória

    ONTEM
 B. de Pelotas x Figueirense

        HOJE
19h15 Criciúma x Atlético-GO
21h30 Sport x América-MG

    SÁBADO
11h Guarani x Paraná
16h30 Bragantino x Londrina
19h Coritiba x CRB
19h Cuiabá x Oeste 

 Depois de ter conquistado seu quarto título nos 
últimos nove meses com a conquista da Copa do 
Brasil, na quarta-feira (18) – venceu a Sul-Ameri-
cana em dezembro de 2018 e o Paranaense em abril 
e a Levain Cup em agosto deste ano – o Athle-
tico Paranaense se volta ao Brasileirão, competição 
pela qual desafia o Vasco neste domingo (22), às 
16h, em São Januário. O jogo marca a abertura 
do returno, mas o Furacão já alcançou seu objetivo 
na competição, a vaga na Libertadores 2020, 
alcançada com a conquista da Copa do Brasil. A 
escalação rubro-negra que enfrentará o Vasco é uma 
incógnita, pois ontem (19) o dia foi inteiro de festa, 
na chegada da equipe a Curitiba, depois da vitória 
sobre o Internacional na decisão em Porto Alegre.

Cascavel nos Jojups
 Com aproximadamente 150 

atletas, vinte técnicos e 12 pes-
soas na equipe de apoio, a dele-
gação de Cascavel espera se des-
tacar na fase final da 32ª edição 
da Divisão A dos Jojups (Jogos da 
Juventude do Paraná), que começa 
nesta sexta-feira (20) em Londrina.

A competição, que é destinada 
a atletas na faixa etária de 15 a 
19 anos, prosseguirá até o dia 29 
(domingo). São esperados 6.490 
participantes de 45 cidades, sepa-
rados em 421 equipes.

Os cascavelenses participarão 
dos Jogos com 18 equipes em 11 
modalidades: atletismo, caratê, 
ciclismo, handebol, judô, natação, 
taekwondo, tênis de mesa e vôlei 

Recursos
O Governo Municipal, por meio 
da Secretaria Municipal de Cultura 
e Esportes, custeia o transporte e 
alimentação da delegação casca-
velense. Algumas modalidades 
também usufruem de recursos pro-
venientes de termos de parcerias 
firmadas entre o município e orga-
nizações da sociedade civil selecio-
nadas por meio de chamamento 
público para o desenvolvimento do 
desporto de rendimento de modo 
não profissional em Cascavel. 

de praia no feminino e masculino, e 
no futsal masculino e na ginástica 
rítmica (exclusivo feminino).

Também haverá disputas no 
badminton, basquete, futebol, 

rúgbi, vôlei, xadrez e tênis, mas 
sem a participação de represen-
tantes da delegação de Cascavel.    

ALBARI ROSA/GAZETA DO POVO
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PLACAR DE ONTEM
       SUL-AMERICANA

 Colón ?x? Atlético-MG
      SÉRIE B

 B. de Pelotas ?x? Figueirense
          FUTSAL SÉRIE OURO
 Toledo ?x? Marechal 

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

 A sexta-feira (20) será movi-
mentada na sede da CBF (Con-
federação Brasileira de Futebol). 
A par tir das 10h30, no auditório 
da entidade, serão realizadas as 
convocações de três seleções 
brasileiras: a principal, a olím-
pica e a sub-17.

O técnico Tite divulgará a lista 
de convocados para os amisto-
sos contra Senegal e Nigéria, 
marcados para os dias 10 e 13 
de outubro, respectivamente. Os 
dois jogos serão disputados no 
Estádio Nacional de Singapura.

Já André Jardine, comandante 
da seleção olímpica, convocará os 
atletas nascidos até 1997 (que 
completam 23 anos em 2019) para 

Dia de convocações
duelos amistosos contra Vene-
zuela e Japão. As partidas estão 
marcadas para os dias 10 e 14 de 
outubro, respectivamente, e serão 
realizadas em Recife. O primeiro 
jogo será no Estádio dos Aflitos e 
o outro Arena Pernambuco.

Já Guilherme Dalla Déa, técnico 
da seleção brasileira sub-17, tam-
bém estará presente no evento. 
De olho na disputa da Copa do 
Mundo Brasil 2019, ele divul-
gará a última lista de convocados 

Ranking da Fifa
O Brasil caiu uma posição e agora é o 
terceiro colocado no Ranking da Fifa 
de seleções, divulgado ontem (19). A 
França assumiu a segunda posição e os 
belgas seguem líderes da lista. A Fifa já 
levou em consideração o empate (2 a 2) 
do Brasil com a Colômbia e a derrota (1 
a 0) para o Peru. No período, de 2 a 10 
de setembro, ocorreram 78 amistosos 
oficiais, 60 jogos eliminatórios para 
Copa do Mundo 2020 e 74 partidas clas-
sificatórios para competições continen-
tais. Nessa ordem, o top 10 do ranking 
tem: Bélgica, França, Brasil, Inglaterra, 
Portugal, Uruguai, Espanha, Croácia, 
Colômbia e Argentina.

antes do início da competição 
internacional, que terá como 
sedes as cidades de Brasília (DF), 
Goiânia (GO) e Cariacica (ES).
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