
Polícia lança operação nas rodovias 
estaduais; nas federais não haverá
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Cascavel tenta dar o troco no 
Marreco, seu algoz na Série Ouro

,11/10/2019
Edição 8331- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

Um acidente de trânsito acabou em pancadaria ontem, em Cascavel. Uma 
mulher de 28 anos foi agredida a socos por outras duas após ter o carro 

atingido pelo veículo delas, na Avenida Assunção. 

Mulher é agredida após ter 
o carro atingido por outro

l Pág. 13

Regularização
O prefeito Leonaldo Paranhos encaminhou à Câmara 
de Vereadores projeto pedindo permissão para doar 

à Cohavel (Companhia Municipal de Habitação de 
Cascavel) o imóvel no Bairro Cascavel Velho onde estão 

famílias remanescentes da invasão do Gramado.
l Pág. 3
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Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, cadeira 19 na 
Academia SulBrasileira de Letras - http://lcamorim.blogspot.com.br

A felicidade é uma criança

Parcialmente nublado Parcialmente nublado
‘‘

‘‘Vamos falar de crianças? Não porque está aí o Dia da Criança, 
mas porque falar de criança é falar de futuro, de esperança, de fé num 
Deus que ainda confia nos homens, apesar de tudo, pois Ele continua 
nos mandando os nossos pequeninos.

Minhas crianças já cresceram, estão vivendo suas vidas e, graças 
a Deus, o primeiro neto chegou. A nossa casa está vazia de ruídos e 
da alegria de crianças, grande demais para dois avós solitários, que 
agora podem comemorar a chegada do primeiro neto, em Portugal. 
Então a gente abandona a casa enorme e vazia e vai ficar uns tempos, 
de tempos em tempos, com o neto português. 

Chegou o Rio, que este mês faz seis meses, uma alma aben-
çoada e um sol particular, que veio para nos trazer felicidades novas. 
Uma criaturinha encantadora, com aqueles olhos negros enormes e 
expressivos, aquelas morcílias morenas, aquelas bochechas fofas e 
lindas, aquele sorriso cativante e constante, aquele riso feliz, aquela 
curiosidade tamanha e uma tagarelice em uma língua só dele, de uma 
beleza infinita. 

Pena que se passaram os seis meses de visto de turista e tivemos 
que voltar. Mas voltaremos para vê-lo crescer mais um pouco e para 
praticar novas felicidades, novas alegrias, que é o que Rio significa.

Uma criança abençoada entra em nossas vidas e transforma tudo. 
A gente rejuvenesce e a vida recomeça. Rio traz todo um universo de 
luz e de esperança naqueles olhos negros, tão negros como os que 
tinha a mãe dele, Os olhos de Rio têm o dom de sorrir para a gente. 
É um anjo encantado que foi enviado pelo Universo para revolucionar 
nossas vidas, para nos mostrar que sempre é tempo de ser feliz. E 
o sorriso iluminado dele, o riso contagiante, o som da sua voz, a luz 
daqueles olhos negros provam isso.

Rio representa o resgate da infância que julgávamos perdida, 
tão longe no tempo, e que agora estão tão presente, naqueles olhos 
negros, curiosos e brilhantes, naquelas mãozinhas sôfregas que que-
rem descobrir a textura das coisas, de todas as coisas, naquelas pernas 
roliças que têm pressa em andar, correr, sair em desabalada carreira 
para ver o mundo.

Rio é criança e criança é o futuro. Seja bem-vindo, Rio! Feliz Dia 
da Criança. Feliz todos os dias pra você! Feliz todos os dias para todas 
as crianças do mundo! 

Ministro da 
Educação, 
Abraham 

Weintraub, ao 
informar que as 

provas para o Enem 
2019 já estão impres-
sas. A avaliação será 
aplicada nos dias 3 
e 10 de novembro 

em 1.727 municípios 
brasileiros.  
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 “Acabou o 
risco de não 
ter Enem”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Apoio à parte e nada de reforma
Embora tenha sido nomeado como presidente do IPMC 

(Instituto de Previdência do Município de Cascavel), Walter 
Parcianello garante que ainda não há definições a respeito 

dos rumos políticos do MDB. A decisão do apoio à reeleição 
de Leonaldo Paranhos (PSC) demandará discussões entre 
todos os envolvidos. Por sua vez, o prefeito garante que, 

apesar das alterações recentes no Paço, não haverá reforma 
administrativa dentro da gestão.

Dados na mesa
Diante da possibilidade de abertura de CPI sobre as mortes 
nas UPAs, o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, estará 

na Câmara segunda-feira, às 16h, para apresentar um 
balanço geral das atividades desempenhadas. A prestação 

de contas é rotineira, mas para os parlamentares que 
pretendem apurar as mortes nas UPAs será a oportunidade 

de ter dados sobre a situação atual.

Após dois anos e meio 
da reintegração de posse 
do Jardim Gramado, agora 
o prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) encaminhou 
à Câmara de Vereadores 
a permissão para doar o 
imóvel de 60,5 mil metros 
quadrados à Cohavel 
(Companhia Municipal de 
Habitação de Cascavel) 
para que ocorra a regulari-
zação da área que foi inva-
dida na Rua Ângelo Zonin, 
no Bairro Cascavel Velho.

A área foi adquirida 
com verbas do Fundo Muni-
cipal de Habitação para a 
construção de moradias 
de interesse social e, con-
forme justificativa apresen-
tada, “como no momento 
o Poder Executivo munici-
pal não possui projeto em 
desenvolvimento, conside-
rando o propósito da Coha-
vel que é regularizar a área 
para famílias em condições 
precárias, se faz necessá-
ria a doação de referidas 
áreas para efetivação do 
projeto social almejado”.

A reintegração de posse 
ocorreu em maio de 2017 
com mais de 700 policiais, 
dezenas de viaturas e um 
helicóptero. Essas famílias 
que hoje estão no Jardim 
Veneza foram expulsas da 
área do Jardim Gramado. 
Elas ficaram na área por 
17 anos em lotes que per-
tencem à Transcontinental 
Empreendimentos, do Rio 
Grande do Sul. Há um ano 
o Município chegou a lançar 
edital para a construção de 
530 unidades habitacionais 
no imóvel, mas não houve 
empresas interessadas na 

Próximos
Depois de apelidar o chefe 
do Executivo municipal de 
“Precioso” - devido à falta 
de tempo para lhe atender 
-, o vereador Olavo 
Santos (PHS) parece ter 
encontrado a pacificação. 
Repetidamente aparece 
ao lado do prefeito e tem 
trocado muitos elogios. 

Corredores
Com os corredores 
exclusivos da Avenida 
Brasil, a administração 
analisa a volta dos ônibus 
biarticulados. Os veículos 
foram aposentados há 
mais de nove anos devido 
à dificuldade de manobras 
na cidade e ao alto custo. 
Com eles, a expectativa 
é de que exista maior 
capacidade de transporte 
em horários de maior 
movimento. Inclusive, 
como ano que vem será 
debatido o contrato com 
as empresas que prestam 
o serviço, a promessa é de 
muita mudança.

Militar
Em funcionamento desde 
2017, o Colégio Estadual 

Acquilino Massochin, no 
Bairro Canadá, é cogitado 
para ser adequado ao ensino 
militar, ao menos essa é a 
proposta já apresentada 
ao governador Ratinho 
Júnior (PSD) pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos, visto 
que a estrutura do Centro de 
Atletismo não seria a mais 
adequada para a instalação. 
Já o colégio do Canadá teria 
vagas suficientes - hoje 
atende 50% da capacidade.

Saia-justa
Após a liberação do 
cartão-ponto da servidora 
responsável pela Escola 
do Legislativo, a advogada 
Adriana Salles - que é 
concursada -, vereadores 
iniciaram movimentações 
dentro da Casa de Leis que 
colocam os defensores em 
uma saia-justa. A justificativa 
foi de que ela desempenha 
muitas funções relacionadas 
à atividade pública fora da 
Câmara, por isso o ideal seria 
liberá-la do registro diário. 
Agora, a ideia é estender o 
benefício aos motoristas. 
“Tem que garantir 
tratamento idêntico para 
todos os servidores da casa”, 
diz o Policial Madril.  

Prefeito regularizará
invasão do Veneza

obra. Por isso, agora se 
decidiu pela regularização. 

A Cohavel pretende 
dividir os terrenos e esta-
belecer um valor de inte-
resse social dos terrenos, 
dando condições para que 
as famílias possam com-
prá-los. O valor cogitado é 
de R$ 100 o metro qua-
drado, o que daria R$ 20 
mil cada imóvel de 200 
metros quadrados. 

Serão 200 famílias 
beneficiadas. “Pelo que 
verificamos, os terrenos 
foram divididos dentro do 
parâmetro legal da lei de 
zoneamento, atendendo 
aos padrões de habitação 
social. Também há espaço 
adequado para as ruas... 
Assim, divididos os terre-
nos, a Cohavel realiza os 
contratos para os morado-
res”, explica o presidente 
da Cohavel, Nei Haveroth.

Após aprovação da doa-
ção da área na Câmara, a 
Cohavel vai elaborar o pro-
jeto do novo loteamento. 
O trâmite deve levar entre 
seis e oito meses. 

Hoje as moradias já 
contam com água tratada 
e rede de esgoto e falta 
apenas a rede elétrica e 
também a pavimentação 
das vias, serviços que 
serão executados pela pre-
feitura com a parceria da 
Cohapar (Companhia Habi-
tacional do Paraná). Ainda 
não há estimativa de cus-
tos. “Essa regularização 
foi uma decisão da admi-
nistração, visto a reivin-
dicação da comunidade”, 
complementa Haveroth. 
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 
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
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 Neste sábado, dia 12, é feriado 
nacional de Nossa Senhora Apare-
cida, a Padroeira do Brasil. A prin-
cipal mudança do feriado é na rede 
de ensino. Isso porque na próxima 
terça-feira é comemorado o Dia do 
Professor e todas as escolas vão 
comemorar a data.

Em Cascavel, as escolas munici-
pais e os Cmeis (Centro Municipal 
de Educação Infantil) ficam abertos 
na segunda-feira (14), mas fecham 
na terça-feira (15). 

A maioria dos colégios esta-
duais fecha segunda e terça-feira. 
Contudo, uma parte não terá folga 
na terça-feira devido à reposição 
de aula em decorrência da greve 

Abre e fecha: Feriado emenda 
com o Dia do Professor

do meio do ano. Nesses casos os 
pais são informados.

Na rede privada, a maioria deci-
diu por antecipar a comemoração 
e não tem aula na segunda, mas 
volta normalmente na terça-feira.

LAZER E COMPRAS
A maioria das lojas deve ficar 

aberta neste sábado, para aprovei-
tar as vendas do Dia das Crianças, 
também comemorado no dia 12. 

De acordo com a Convenção Cole-
tiva de Trabalho do Sindilojas (Sin-
dicato dos Lojistas e do Comércio 
Varejista de Cascavel e Região), os 
comerciantes podem ficar com as por-
tas abertas nesta sexta-feira até as 

20h e amanhã o horário até as 17h. 
Nas redes de supermerca-

dos o atendimento será normal 
todos os dias.

O Zoológico funciona normal-
mente neste sábado, das 8h 
às 17h30. 

As UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento) funcionarão 24 
horas e as Farmácias Básicas I e 
II funcionarão em horário normal 
no sábado, das 13h às 19h; e a 
Farmácia Básica III mantém aten-
dimento das 7h às 13h. 

O transporte coletivo funciona 
com escala de feriado no sábado. 

25/OUTUBRO  |  TUIUTI ESPORTE CLUBE

L E V E  S P O R T S
V I A G G I  T U R I S M O

B A R B E A R I A  V I K I N G S
W W W . M A N T O V A N I P R O M O C O E S . C O M . B R

APOIO:

EM  CASCAVEL

P A R T .  E S P E C I A L  D O S  M U S I C O S  M A R I O  F A B R E  E  B E T O  L E E

T R I O  A C Ú S T I C O
T I T Ã S
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1.RENAN CEZAR PUERTAS BERNARDI e MARIANA SOARES SILVA
2.LUIZ HENRIQUE SILVEIRA e ANA PAULA VIEIRA DA ROCHA
3.RAFAEL ALMEIDA e MAYARA BORBA BATISTELA
4.LEANDRO DA CRUZ MACHADO e ALINE FLORIANO CAMARGO
5.MATHEUS FAGUNDES RIBEIRO e ALINE WERLANG
6.GIVANILDO PEREIRA e MICHELLE RODRIGUES
7.DARIO DUARTE VIEIRA e AURORA RODRIGUES DA SILVA LIMA
8.EVANDRO WAGLIANO DEPUBEL e DAYANI APARECIDA MIGLIORINI
9.ADÃO RODRIGUES PROVENCI e MARCIA RAMOS DA CRUZ
10.JERONIMO FRANCO RAMIRES e ANARDINA CAETANO DA LUZ
11.DIEGO DANIEL SILVA e THAMARA KARINE DONEDA
12.MARCELO RISSO e JOSIANE JODELI SILVEIRA
13.GILBERTO IANKOSKI e ANA PAULA CASANOVA
14.FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA e NATANIA DOS SANTOS ALENCAR
15.MAIKON DAROS LORENZATTO e LIS GRACIELA BAREIRO DA CRUZ
16.MATEUS STANOGA SANTOS e CAROLINE ANDRADES PACAGNAN
17.PAULO DANIEL DE OLIVEIRA APOLINÁRIO e BEATRIZ CAROLINE GIL
18.REGINALDO DA SILVA e JOSI DE FÁTIMA ROSA
19.WILLIAN SOARES DE MEDEIROS e SUELLEN SANTOS LIMA
20.JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA FLOR e CAMILA VALIM ANTUNES
21.WANDERLEY GRAL e GRACIELE GARCIA
22.ELISEU PEREIRA DE BARROS e JULIANA ALVES DE JESUS
23.ALEX SOCUSXI PEREIRA e IVONE RIBEIRO
24.JONATHAN WILLIAN BALOTIN e NATANY CRISTINA BEUX
25.RODRIGO HENRIQUE POSSENTI WALIGURA e THAISY FERNANDA BATISTA PEREIRA
26.WESLEY ROCHA CRUPINSQUI e CAMILA BOTELHO CAMARGO
27.NÉLDO JOSÉ MOMBACH e SALETE DA LUZ SALES
28.EDSON DE CAMARGO e ABEGAIL DE PAULA SOUZA

Sexta-feira e sábado são os 
dias de mais consumo de água

Mesmo com os reservatórios 
abastecidos em 80% da capa-
cidade, a Sanepar suspendeu 
novamente o rodízio previsto para 
ontem em Cascavel. Os próximos 
dias seguem sendo incógnitas, já 

que, de acordo com a própria com-
panhia, sexta-feira e sábado são os 
dias em que a população mais con-
some água. “As pessoas se prepa-
ram para o fim de semana, fazem 
faxina, lavam roupas, carros...”, 

explica o coordenador do Centro de 
Controle Operacional da Sanepar, 
Alexandre Gabriel de Castilho.

Segundo ele, o nível do reser-
vatório é flutuante, por isso é 
feita avaliação no dia para decidir 
se pode ser suspenso o rodízio. 
“Durante o dia o consumo é maior 
do que a produção, então o nível 
do reservatório cai. Das 3h às 4h é 
o horário de menor consumo, isso 
faz com que o reservatório volte a 
encher. Pela manhã nós fazemos a 
análise e podemos dizer se o rodí-
zio será suspenso”. 

Ele revela que o rodízio é feito 
apenas em situações extremas, 
pois não é bom para a companhia. 
“Você tem que fazer controle de 
qualidade da água. Antes de rees-
tabelecer o abastecimento você 
precisa dar descarga nessa água, 
para mandar apenas água tratada. 
Pode ser que a água chegue ama-
rela à casa do cliente, então é pre-
ciso deslocar uma equipe até lá. 
Tudo leva 24 horas para voltar ao 
normal”, detalha Alexandre.  

Para os próximos dias
O cronograma prevê hoje rodízio nos 
Bairros Brasília, Clarito, Consolata, 
Tarumã, São Cristóvão, Cataratas, 
Pacaembu, parte do Centro e nos lotea-
mos próximos aos bairros. 

l Já no sábado o rodízio afeta os 
Bairros Esmeralda, Santos Dumont, Alto 
Alegre, Coqueiral e Claudete.

l No domingo a previsão é para o 
Conjunto Riviera, parte do Centro e 
do Bairro Pioneiros Catarinenses e nos 
loteamentos próximos. 

l Na segunda-feira, o rodízio está pre-
visto para os Bairros Universitário, Santa 
Felicidade, Tropical e Parque Verde. 
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 Paróquia Santa Cruz organiza 
bazar para o Dia das Crianças

Neste sábado (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, é comemorado tam-
bém o Dia das Crianças. Em alusão à data, a Paróquia Santa Cruz, em Cascavel, 
realiza um bazar a partir das 14h na sede da igreja. Quem passar por lá encon-
trará roupas infantis, toalhas, panos de prato e outros artigos. O preço máximo 
será de R$ 20.  De acordo com a organizadora do evento, Tatiane Gebert Nardi, 
todas as roupas foram confeccionadas à mão pelo grupo de mulheres artesãs 

voluntárias da igreja e todo o dinheiro arrecadado no bazar será destinado para 
a compra de materiais, como tintas para tecido, panos de prato, cola, linha.

Toda segunda-feira à tarde, na Paróquia Santa Cruz, e toda quarta-feira, também 
à tarde, na Capela Santa Inês, 25 mulheres participam do grupo de artesanato. 

A Paróquia Santa Cruz fica na Rua Nhambiquaras, 1.083.  

 O prefeito Leonaldo Paranhos 
garantiu apoio da Prefeitura ao 
Cascavel Celebra a Vida, evento 
agendado para 20 de outubro em 
frente à Catedral Nossa Senhora 
Aparecida. Trata-se de um ato con-
junto idealizado pelo movimento 
Brasil Vivo sem Aborto, pela Rede 
Nacional em Defesa da Vida e da 
Família em parceria com a prefei-
tura, alusivo ao Dia do Nascituro 
(8 de outubro), data que marca o 
encerramento da Semana Nacional 
da Vida (1º a 7 de outubro).

O lançamento ocorreu ontem 
(10) no Paço Municipal e contou 
com a presença de representan-
tes de diversos movimentos pas-
torais da Igreja Católica. A equipe 
do Território Cidadão atuará dire-
tamente na divulgação do ato, 
com objetivo de articular o maior 

Cascavel Celebra a Vida
número de participantes.  

SOBRE O MOVIMENTO
O vereador Olavo Santos, prin-

cipal idealizador do ato, disse que 
o movimento simboliza a luta de 
todas as pessoas em defesa da 
vida, desde o ventre materno até 
o fim natural. 

PROGRAMAÇÃO
O ato terá início às 15h em frente à 

Catedral. A programação contará com 
apresentações de música gospel, tes-
temunhos de jovens casais dos movi-
mentos e pastorais da Arquidiocese 
de Cascavel, exposição de projetos 
do governo que auxiliam na defesa 
da vida, entre outras atividades.
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A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana flagra Rock 

com seu celular. Régis perde dinheiro no cassino. Maria 
da Paz fala com Marlene sobre Antero. Régis se endivida 
no cassino. Joana aparece na confeitaria e Tonho tem um 
pressentimento. Jô reclama de Téo para Carmelinda. Jô 
perde o emprego. Vivi comenta com Kim que encontrará 
Chiclete em seu apartamento. Abdias faz uma confissão 
para Sílvia. Fabiana beneficia os funcionários da fábrica 
para agradar Abel. Téo incentiva Jô a procurar Maria da 
Paz. Régis se assusta quando o agiota o procura na 
importadora. Jô pede perdão a Maria da Paz.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O ex marido de Cláudia volta para a cidade para 

ficar mais próximo de seus filhos, Durval começa a se 
incomodar com a proximidade. Filipa reconhece Feijão e 
o leva de volta para a casa de João. Guilherme e Raquel 
se aproximam cada vez mais. Roger tenta convencer 
Glória a parar de trabalhar e deixar ele tomar conta de 
suas finanças. Filipa começa a demonstrar interesse por 
João. Marcelo e Luisa cogitam a possibilidade de morar 
em uma cidade mais tranquila com Poliana e João. Ester 
começa a perceber diferenças entre elas e seus amigos 
e faz perguntas a Pendleton sobre o assunto. Poliana e 
Raquel tentam convencer Lorena a aceitar a entrada de 
Ester no Clubinho.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Na cidade, Helena, que está com Manteiguinha, vai 

até o prédio onde os Vaz moram para ver um apartamento 
vago para alugar. Dinho fica encantado com a beleza de 
Helena e tenta impressioná-la. Luiz consegue fechar o 
negócio sobre a compra da confecção de Berta com um 
empréstimo de Otávio, liberado após o aval de Safira. Bar-
tolomeu tenta comer Tuntum, mas por sorte Manteiguinha 
aparece e o salva. Isabela diz, sozinha, que Rebeca irá se 
arrepender de não ter querido ela como filha ao escolher 
apenas Manuela: “Eu vou fazer da vida dela um inferno, 
assim como foi a minha”.

TOPÍSSIMA 
Sophia esperneia e pede para a soltarem. Antonio 

pede calma e diz que em São Paulo poderá ajudá-la. 
Walter conta para Andrea e Clementina que Sophia foi 
internada a força. Beatriz fica desconfiada ao ver Lima 
procurando Paulo Roberto na faculdade. O interesseiro 
avisa ao reitor que precisou alugar um quarto no hotel 
de Sophia. Andrea procura Lara e a ameaça. O helicóp-
tero com Sophia e Antonio passa por problemas no ar e 
começa a cair. A aeronave cai em uma floresta.

O RICO E LÁZARO 
Amitis pede para a sacerdotisa trazer Hurzabum ao 

palácio. Namnu pede para Arioque leva-la até a Casa da 
Lua. Elga discute com as gêmeas. Nabucodonosor visita 
os sábios e diz que os hebreus são benvindos em seu 
palácio. Neusta diz que Ebede-Meleque está de volta e 
não permite que o servo diga uma palavra. Nitócris fala 
mal de Evil para Shamiran. Kassaia fala sobre sua decisão 
com Gadise. Rabe-Sáris reclama da presença de Matias 
no palácio. Ebede-Meleque e Joaquim conversam sobre 
amor. Shag-Shag leva Elga para conhecer a Casa da Lua.

 ÉRAMOS SEIS 
Lola enfrenta Júlio. Afonso tenta ajudar Shirley, e Inês se 

preocupa com a mãe. Júlio reclama de Alfredo para Almeida. 
Carlos e Clotilde consolam Lola. Higino sugere que Emília 
estimule a convivência de Justina com outras pessoas. Lola 
repreende Olga por implicar com Clotilde. Júlio convida 
Almeida para sair. Lola estranha quando Almeida chega 
sozinho à sua casa. Júlio dança com Marion no cabaré. 
Zeca encontra a casa de Lola e se enfurece ao ver Olga 
dançando com Almeida. Shirley recebe uma carta misteriosa 
e fica transtornada. Júlio beija Marion. Clotilde se encanta 
com Almeida. Lola vê Júlio chegar em casa embriagado.

BOM SUCESSO 
Nana decide presentear Gisele com um vestido da loja 

Chic, e manda a assistente ir à loja escolher. Marcos convida 
Natasha para passar o Natal na mansão. Toshi aceita passar 
o Natal com a família de Léo. Diogo e Jennifer ficam juntos 
na Chic. Gisele desconfia de Diogo ao ver Jeniffer saindo da 
mesma cabine em que o advogado estava. Thaíssa pede 
desculpas a Evelyn. Nana pede a Mário para sair de sua 
casa, depois que Sofia afirma que a mãe gosta do editor. 
Paloma e Ramon convidam Lulu, Antônio e Léo para serem 
seus padrinhos de casamento. Em seu delírio, Alberto pede 
a Cecília que o leve para perto dela.
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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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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- LUCAS CHRISTOFF E ANNY KAROLINI TEIXEIRA
2- JOHNNY FERREIRA MOURA E DANIELA APARECIDA LUQUINI
3- JACY CORDEIRO E IVANI FÁTIMA DE SOUZA
4- SIDNEY OLIVEIRA DE MENEZES0 E ROSELANI VARGAS DOS SANTOS
5- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS ANJOS
6- ALTAIR DA ROCHA KLEN E TATIANE TERESINHA DOS SANTOS
7-GABRIEL CRISTIAN PADILHA DOS SANTOS E LANA RUBIA BACKES ROSSETO
8- ROGERIO MONTREZOL DE OLIVEIRA E KEILA GIACOMOLLI
9- ALEMIR SOLUSZYNSKI E DANIELE VIEIRA
10- ROGER LINO BERGAMIN E FABIANA RIBEIRO MACHADO 

Rita decide falar 
sobre Rui para Filipe

Em “Malhação”, Filipe fica sem graça quando 
Thiago o questiona sobre sua família. Rita decide 
falar sobre Rui para Filipe, mas se recusa a contar 
o que ele fez com ela. Lígia teme pela vida de sua 

paciente. Guga é carinhoso com Meg, que sofre por 
causa de Osório. Nanda decide ajudar Raíssa com a 
coreografia do show. Serginho e Guga se preocupam 

com a decisão de Meg. Ivete se desentende com Carla. 
Max decide conversar com Osório. Raíssa repara no 

comportamento de Nanda quando Camelo se aproxima. 
Meg decide morar na casa de Guga. Filipe convida Rita 
para viajar. Carla permite que Raíssa se apresente no 

show. Filipe e Rita viajam juntos. 
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Você será capaz de dar livre curso à criati-
vidade. Saia de sua concha e aproveite ao 
máximo o presente! Por outro lado, sua saúde 
será variável. O principal será equilibrar as 
suas atividades ao longo do dia.

Você está ganhando uma perspectiva mais 
ampla do mundo e vai achar difícil suportar 
pessoas de mente estreita. Você deveria tirar 
um tempo para respirar e resolver as coisas - 
você está cansado, não negue!

Você colocou a barreira muito alta. Você deve 
confiar em si mesmo só para atingir seu obje-
tivo e você deve virar a página. Sua dieta tem 
lhe causado problemas digestivos e agora 
você precisa corrigir esta situação.

Você tem razão em não se levar a sério hoje, é 
só seguir o que todo mundo faz. Você poderia 
tirar um tempo para se descontrair antes que 
o estresse tome conta de você.

Você vai perceber que estava certo de ser 
insistente com uma pessoa em particular. 
Seu estado de ânimo está melhorando e está 
mantendo sua vitalidade em um nível aceitável. 
Faça algum exercício!

Use sua imaginação e você vai conseguir encon-
trar uma maneira de se fazer entender. Você está 
decidido a se manter em forma e suas energias 
estão se equilibrando. Use isso como uma opor-
tunidade para reavaliar a sua saúde.

Você deveria seguir a sua intuição e não ques-
tionar tudo sempre. Dê-se pausas durante o 
dia. Você precisa voltar atrás considerando o 
seu estado nervoso.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você 
fizer um esforço consistente para moderar sua 
impaciência, você será um vencedor. O seu oti-
mismo crescente está lhe dando mais energia.

Sua criatividade está recebendo um impulso dos 
seus contatos, por isso não hesite em criar novas 
conexões. Você está em excelente forma e estará 
completamente pronto para encarar o que precisa 
ser enfrentado. Você está em terreno conhecido.

Você vai querer ignorar a logística e os aspec-
tos práticos de algumas coisas hoje, não é hora 
de enfrentá-los. Seu aumento de energia pode 
deixá-lo irritável, especialmente se você não 
romper com certos hábitos ruins.

Você vai querer dar um grande passo e isso é 
a coisa certa a fazer. Você está fazendo muito 
por outras pessoas. Apenas certifique-se de fazer 
pausas. Você não está consciente de seus pró-
prios limites e precisa de um descanso!

Você tem uma imensa necessidade de fugir de sua 
rotina e isso o está levando a conhecer novas pes-
soas interessantes. Você está na melhor forma pos-
sível, mas precisa de exercício físico. Assuma o con-
trole das coisas, sem correr riscos desnecessários.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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RN
VARREDORES

COMUMARIRI
CABTITOS

LADRÃOEDAT
AÇÃOCHARGE

ÃSEARAEM
BOTALSFRIDA

CURIOCRISE
RADICAISP
IPESOCORRO

RESUMOLAUP
TCBAHBAU
IANOMAMIL
CELOODES

PASTORALEMÃO

"E (?)?":
"Qual o pro-
blema?"

Mecanis-
mo-base de
assentos
ejetores

Arco de
(?), ponto
turístico

em Roma

Que se
movem

com
rapidez

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Reação
emotiva
boa para
a saúde

Expressão 
para evitar
repetição

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Local co-
mo a "25

de Março"
(SP)

"(?) e
Sexo", su-
cesso de
Rita Lee

Aparelho
sanitário
dotado de 
chuveirinho

Édouard
Manet,
pintor

francês
(?) de liga-
ção: pleo-
nasmo re-
corrente

Tipo de
poema

(pl.)

Táxi, em
inglês

Gatuno

Nono mês no calendário islâmico,
quando os muçulmanos jejuam

Tipo de
palmeira

"Casas" das
raposas

Característica de Ouro
Preto, Bonito ou Búzios,
pelo grande potencial
para atrair visitantes

Campo de
cereais
Cilada;

embuste

Pau-d'arco
(bras.)

Ave apre-
ciada pelo
canto (BR)
Esportes
(?): surfe
e skate

Caixa de te-
souros (Lit.)
Unidade

de massa

Interjeição
do gaúcho

Rede, 
em inglês

Esmola

Grito de
quem está
em perigo

Que tem 
estrabis-
mo (fem.)
Conflito

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"
Desenho 

caricatural
(?) Mendes,
município

Grito de
cineastas
Calçado
militar

Local do "rafting"

Região onde se 
situam países como 
o Egito e o Marrocos

Escarlates Ricardo Mello, 
tenista brasileiro

Raça de
Rin-Tin-Tin

Indivíduo 
de povo in-
dígena da
Venezuela
e do Nor-
deste da
Amazônia

Em (?):
em poucas
palavras

(?) de rua:
garis (Rio)

Banal;
trivial

3/cab — net. 4/elói — tito. 5/ariri. 6/charge. 7/arapuca.
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Uma equipe da Receita Federal de 
Cascavel apreendeu na tarde de ontem 
(10) uma carga avaliada em R$ 20 
mil de produtos contrabandeados do 
Paraguai. A ação aconteceu na BR-277 
próximo ao viaduto do Guarujá, perí-
metro urbano de Cascavel. O material 
estava em uma Parati. Eram itens de 
informática, eletrônicos, brinquedos e 
perfumes. O condutor e o passageiro 
do veículo disseram que levariam os 
produtos para Divinópolis (MG).

Lucas Petranski Moretto foi 
condenado a quatro anos e 11 
meses em regime semiaberto e 
os pais dele, Roseli Petranski e 
Sadi Moretto, foram absolvidos da 
acusação de tentativa de homicí-
dio contra Marcos Henrique Teixeira 

PRE lança 
Operação Padroeira
A Polícia Rodoviária Estadual lança às 
14h desta sexta-feira (11) a Operação 

Padroeira 2019 para intensificação 
da fiscalização durante o feriado 

nacional de 12 de outubro, celebrado 
Dia de Nossa Senhora Aparecida, a 

padroeira do Brasil.
A ação contará com operações de 
radar e testes de etilômetro. As 

equipes estarão posicionadas em 
pontos estratégicos e de maior risco 

de registro de acidentes. 
O efetivo estará aumentado em 

todos os postos rodoviários.
A operação segue até a meia-noite 

de domingo (13). 

PRF
Já a PRF (Polícia Rodoviária Fede-

ral) não vai realizar Operação neste 
ano. O trabalho deve ser realizado 
de acordo com a rotina normal dos 
policiais, uma vez que o aumento 
do movimento nas rodovias deve 

ser pequeno por conta de o feriado 
ser no sábado. O mesmo ocorreu no 
feriado do dia 7 de Setembro. Além 
disso, a PRF ainda está proibida de 

fazer operações com radar. 

ocorrida no dia 5 de maio deste 
ano, na Rua Matelândia, Bairro 
Pacaembu, em Cascavel. 

Por ser réu primário, Lucas teve 
a pena convertida em prestação de 
serviços à comunidade e ao paga-
mento de multa.

Pais são absolvidos; filho 
prestará serviços comunitários

O crime
Conforme os autos do processo, Marcos andava pela rua quando os três réus se 
aproximaram dele em um carro dirigido por Lucas. Ao estacionar, Lucas saiu e 

começou a atirar em Marcos, que tentou fugir e foi perseguido por Lucas. Foram 
feitos vários disparos e um acertou o rosto de Marcos. 

Roseli, mãe de Lucas, incitava o crime dizendo “é bom matar o filho dos outros, 
né? Vai correr agora...”. Sadi, pai de Lucas, assumiu a direção do veículo e os três 

fugiram do local.  Marcos foi socorrido e sobreviveu. 
Lucas respondia ao processo preso. Ele foi detido no dia 28 de maio em um apartamento no 
Conjunto Riviera com uma pistola calibre 45 e munições. Os pais dele não estavam presos. O 

alvará de soltura de Lucas deve ser expedido e ele será posto em liberdade.
RECEITA FEDERAL 
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O homem que morreu após cair da bicicleta na tarde 
da última quarta-feira (9) na Rua Serra da Borbo-
rema, Bairro Periollo, em Cascavel, ainda não foi 
identificado. Ele teve uma parada cardíaca logo após 
a queda e não resistiu.  O corpo do homem está no 
IML (Instituto Médico Legal) para identificação. 
Ele aparenta ter cerca de 45 anos, é de cor parda, 
olhos verdes, cabelos pretos e barba rala. Ele trajava 
calças jeans, meias e botas pretas e estava sem camisa 
e de chapéu. Não havia qualquer documento, mas 
trazia amarrados na bicicleta uma medalha (foto) e um 
rosário. Informações sobre a identidade dele podem ser 
repassadas pelo 197 ou diretamente no IML.  

Uma mulher de 28 anos foi agre-
dida após uma colisão de trânsito 
na tarde de ontem (10) na Avenida 
Assunção, Bairro Alto Alegre, em 
Cascavel. 

Testemunhas contam que a 
motorista do veículo que bateu no 
carro dela teria avançado a prefe-
rencial e provocado a colisão. Logo 
após a batida, duas mulheres saí-
ram do carro que teria invadido a 
preferencial e começaram a agre-
dir a jovem. Ela sofreu ferimentos 
graves no rosto e teve escoriações 
pelo corpo. 

A agressão só parou quando 
populares intervieram. 

A vítima foi encaminhada à UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Veneza. 

A colisão só causou danos leves 
nos dois veículos. 

Uma das pessoas que auxilia-
ram a jovem se mostrou revoltada 
com a situação, afirmando que, 
além de a outra condutora ter cau-
sado o acidente, agrediu a outra 
motorista sem motivo algum. 

No veículo da agressora havia crian-
ças, que presenciaram toda a cena.

Mulher é agredida após 
colisão de trânsito

No fim da tarde a vítima foi até 
a Delegacia de Polícia Civil registrar 
boletim de ocorrência. “A batida foi 
leve e nada justifica a agressão. 
Sendo que ela que estava errada 
e ainda veio me bater... Eu desci 
do carro assustada e chorando por 
conta da batida, mas em momento 
algum fui até ela tirar satisfação 
ou algo do gênero. Por isso eu vim 

procurar a polícia, porque essa pes-
soa não pode sair por aí fazendo 
isso”, lamentou a jovem. 

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
29

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

FÁBIO DONEGÁ 

A JOVEM agredida teve ferimentos graves no rosto e escoriações pelo corpo 

 FÁBIO DONEGÁ 
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Velocidade
O Campeonato Paranaense de Velocidade terá a 5ª e penúltima etapa neste fim 

de semana, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Serão disputadas as categorias 
Marcas A, Marcas B, Turismo A, Turismo B e Turismo C, com validade também Cam-
peonato Metropolitano de Cascavel. Também fará parte da programação a Fórmula 

Academy, categoria de monoposto. Nos dois dias a programação será aberta às 8h10. 
No sábado (12), as atividades irão até às 16h; no domingo (13), até às 12h. 

Eliminado pelo Marreco nas 
duas últimas edições da Série 
Ouro do Campeonato Paranaense, 
o Cascavel Futsal tenta dar o troco 
no rival este ano, no mata-mata 
das quartas de final que começa 
neste sábado (12), às 20h30, no 
Arrudão, em Francisco Beltrão.

Por ter avançado da fase classifi-
catória em posição melhor na tabela, 
o time cascavelense terá o direito de 
decidir a vaga para a semifinal em 
casa, ou melhor em Santa Tereza do 
Oeste, em partida que deverá ser 
confirmada para o próximo fim de 
semana, no dia 19 (sábado). A Ser-
pente avançou na quarta posição e 
o Marreco na quinta.

Pelo regulamento, quem levar a 
melhor no jogo de ida terá a van-
tagem do empate no jogo de volta. 
Em caso de uma vitória para cada 
lado ou dois empates, a vaga na 
semi será decidia nos pênaltis.

Esta é a segunda vez seguida 
que Cascavel e Mar reco se 
encontram nas quar tas de 
final. No ano passado, o time 
de Francisco Beltrão passou de 
fase com vitória (5 a 3) fora de 
casa e um empate (2 a 2) como 

Serpente desafia Marreco
mandante. Em 2017, o duelo foi 
pela semifinal e o time beltronense 
avançou à final com dois triunfos: 
5 a 1 no Arrudão e 5 a 2 na Neva.

Este ano, as equipes já se con-
frontaram três vezes, com uma vitó-
ria para cada lado pela Série Ouro 
como mandante (4 a 0 em Casca-
vel e 2 a 1 em Francisco Beltrão) 

e um empate (1 a 1, na Coopavel), 
pela Liga Nacional.

Também neste sábado (12), 
Foz Cataratas x Campo Mourão, 
às 19h, e Dois Vizinhos x Pato, às 
20h30, iniciam o duelo das quar-
tas de final. Umuarama e Marechal 
abriram esta etapa da competição 
na noite de ontem (10).

Equipe Cobra Handbeach Cascavel, que faturou o título da 2ª etapa Copa Paraná de 
Handebol de Areia, em sua estreia na disputa deste ano, em São Miguel do Iguaçu. A cam-
panha foi irretocável, com cinco vitórias em cinco jogos. “Acima de títulos, a maior conquista 
que Cascavel sempre buscou foi manter o handebol de areia ativo e forte dentro do Estado, 
buscamos dar o nosso melhor fazendo um ótimo trabalho”, afirmou Leonice Schreiber. Liderado 
pelo técnico Derli Stein, o time contou ainda no elenco com o reforço de uma dupla de mães 
e filhas - Elisângela e Fernanda Wiebbelling e Alexsandra e Luisa Rodrigues -, que jogaram lado 
a lado e mostraram mais uma vez o quanto handebol aproxima, une e fortalece laços familiares. 
“É um encontro de gerações, além disso, em competições como essa temos a oportunidade de 
reencontrar e estreitar laços de amizades, que carregaremos pra sempre nos nossos corações”, 
enalteceu Leonice. No masculino, Cascavel terminou a etapa em terceiro lugar.

Jogos Abertos
Maior competição entre equipes 
municipais do Estado, os Jogos 
Abertos do Paraná têm sua 62ª 
edição da Divisão A iniciada nesta 
sexta-feira (11), em Toledo. A aber-
tura oficial, entretanto, será sábado 
(12), às 19h, no Parque Ecológico 
Diva Paim Barth. Ao todo, serão 
3.620 atletas e dirigentes, divididos 
em 402 equipes de 73 municípios. A 
maior delegação é a maringaense, 
com 350 integrantes, seguida de 
perto por Londrina, com 338. A 
terceira maior é da casa, com 315 
competidores. A delegação de 
Cascavel terá 300 pessoas, sendo 
270 atletas em 26 equipes para as 
disputas em 15 modalidades.

 LHPR
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 55 24 17 4 3 51 21 30
2º Santos 47 24 14 5 5 36 23 13
3º Palmeiras 47 24 13 8 3 39 20 19
4º Corinthians 43 24 11 10 3 27 15 12
5º São Paulo 40 24 10 10 4 25 16 9
6º Internacional 38 24 11 5 8 29 23 6
7º Grêmio 38 24 10 8 6 39 26 13
8º Bahia 38 24 10 8 6 28 20 8
9º Athletico-PR 35 24 10 5 9 35 25 10
10º Goiás 33 24 10 3 11 24 35 -11
11º Atlético-MG 31 24 9 4 11 29 31 -2
12º Botafogo 30 24 9 3 12 22 26 -4
13º Fortaleza 28 24 8 4 12 27 33 -6
14º Vasco 28 24 7 7 10 21 30 -9
15º Fluminense 26 24 7 5 12 25 34 -9
16º CSA 25 24 6 7 11 15 34 -19
17º Ceará 23 24 6 5 13 23 26 -3
18º Cruzeiro 21 24 4 9 11 18 32 -14
19º Avaí 17 24 3 8 13 13 36 -23
20º Chapecoense 15 24 3 6 15 18 38 -20

SÉRIE A

    SÁBADO
17h Goiás x CSA
19h Fluminense x Bahia
21h Palmeiras x Botafogo

  DOMINGO
16h Internacional x Santos
16h Ceará x Avaí
16h Vasco x Fortaleza
16h Athletico-PR x Flamengo
18h São Paulo x Corinthians
19h Atlético-MG x Grêmio
19h Chapecoense x Cruzeiro

25ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 54 27 16 6 5 45 16 29
2º Atlético-GO 46 27 12 10 5 30 20 10
3º Sport 46 27 11 13 3 38 26 12
4º América-MG 41 27 11 8 8 29 25 4
5º Paraná 41 27 10 11 6 23 22 1
6º Coritiba 40 26 11 7 8 32 26 6
7º Botafogo-SP 40 27 11 7 9 28 26 2
8º CRB 39 27 11 6 10 32 29 3
9º Ponte Preta 38 27 10 8 9 31 27 4
10º Operário 36 27 10 6 11 24 32 -8
11º Cuiabá 36 26 9 9 8 27 25 2
12º B. de Pelotas 34 27 9 7 11 23 30 -7
13º Oeste 33 27 7 12 8 29 30 -1
14º Guarani 32 27 9 5 13 20 25 -5
15º Londrina 31 27 9 4 14 30 38 -8
16º Vitória 29 27 7 8 12 25 35 -10
17º Vila Nova 29 27 6 11 10 19 27 -8
18º Criciúma 28 27 6 10 11 20 27 -7
19º São Bento 27 27 7 6 14 30 38 -8
20º Figueirense 24 27 4 12 11 19 30 -11

SÉRIE B

        HOJE
19h15 Vila Nova x Atlético-GO
19h15 B. de Pelotas x Botafogo-SP
19h15 Sport x São Bento
21h30 Guarani x CRB
21h30 Oeste x Ponte Preta
21h30 Cuiabá x Vitória

          SÁBADO
16h30 Bragantino x Paraná
16h30 Coritiba x Criciúma
16h30 Londrina x Operário
19h Figueirense x América-MG 

  
28ª RODADA

Rubro-negros que têm jogado um futebol empolgante, Atlhetico-PR e Flamengo se reen-
contram pela quarta vez na temporada neste domingo (13), em partida válida pela 25ª 
rodada do Brasileirão. No jogo do primeiro turno, o Fla venceu os reservas do Furacão por 
3 a 2 com dois gols no fim do jogo no Maracanã, aos 44min e aos 51min do segundo 
tempo. Os rivais também mediram forças pela Copa do Brasil, e com os elencos titulares 
o time paranaense levou a melhor (foto), com vitória nos pênaltis nas quartas de final em 
pleno Maracanã, depois de dois empates por 1 a 1.

A 25ª rodada do Brasileirão será 
toda realizada neste fim de semana. 
Destaque para o clássico paulista 
entre São Paulo e Corinthians no 
domingo (13), às 18h, no Morumbi.

Os rivais disputam o campeonato 
em condições de igualdade na parte 
de cima da tabela de classificação. O 
confronto é um duelo direto pelo G4.

A semelhança na campanha na 
competição é a única particularidade 
entre as equipes, que são as que 
mais empatam dentre todos os com-
petidores e que menos marcam gols 
dentre nove primeiros colocados.

Para o Corinthians, que em 
2018 lutou contra o rebaixamento, 
estar na parte de cima da classi-
ficação é uma grata surpresa, 

Clássico no Brasileirão

ATHLETICO

justificada pelo entrosamento dos 
jogadores, que atuam juntos há 
pelo menos três anos, e a filoso-
fia Fábio Carille, que desde 2009 
exerce função importante na comis-
são técnica – de auxiliar de Mano 
Menezes e Tite a treinador.

Já o São Paulo, que em 2018 
chegou a brigar pelo título, mas ter-
minou o ano na quinta colocação, 
estar na parte de cima da tabela 
de classificação é vista como 
obrigação e sem empolgação. O 
elenco passou por profunda refor-
mulação nesta temporada, com 
investimento alto em contratações, 
e o comando técnico já está com 
seu terceiro treinador apenas em 
2019, com Fernando Diniz. 

Desfalcados
Para esta nova edição do Majestoso, o técnico Fernando Diniz novamente amarga 

desfalques para seu quarto compromisso à frente do São Paulo. Daniel Alves e 
Antony seguem com suas respectivas seleções, enquanto Everton está lesionado e 

Juanfran e Pablo são dúvidas. No Corinthians, Fábio Carille não conta com Pedrinho e 
Sornoza, que estão com suas respectivas seleções, enquanto Junior Urso é dúvida.
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PLACAR DE ONTEM
SÉRIE A

 Corinthians ?x? Athletico-PR
 Avaí ?x? Vasco
 Flamengo ?x? Atlético-MG

SÉRIE OURO
 Umuarama ?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

Ainda sem vencer desde a con-
quista da Copa América, o Brasil 
enfrentará a Nigéria neste domingo 
(13), às 9h (de Brasília), em par-
tida amistosa no Estádio Nacional, 
em Singapura.

O local é o mesmo onde a 
seleção brasileira empatou por 
1 a 1 com Senegal na manhã de 
ontem (10). Depois da igualdade, 
o técnico Tite reconheceu que sua 
equipe esteve abaixo das expecta-
tivas e afirmou que seus coman-
dados têm encontrado dificuldades 
contra adversários africanos que 
imprimem um ritmo mais forte e 

Outro time africano
físico nas partidas.

“Esteve abaixo, sim. No segundo 
tempo foi melhor, mais circulação 
de bola, profundidade, mas esteve 
abaixo, sim. É a segunda vez con-
tra a escola africana, e a segunda 
vez com dificuldades”, afirmou.

Para Tite, o Brasil ainda  não 
encontrou a melhor forma de 
encarar os adversários africanos. 
“[Eles] Procuram contato, trazem 
compactação, [têm] bola aérea 
forte. A gente ainda está encon-
trando o melhor modo de jogar com 
essas equipes”.

Apesar de reconhecer que o 

A seleção brasileira entra na reta final da Copa do Mundo de Vôlei masculino, no Japão. 
Invicta e líder com sete vitórias em sete jogos depois da vitória por 3 sets a 0, na madru-
gada de ontem (10), sobre os Estados Unidos, na terceira posição, o Brasil terá seu 
principal desafio rumo ao título na madrugada deste domingo (13), quando enfrentará a 
vice-líder Polônia às 3h (de Brasília). O duelo será transmitido ao vivo pela SporTv 2. 
Depois, só restarão o Japão (segunda-feira, dia 14, às 7h20) e a Itália (terça-feira, 15, 
às 3h) como adversários na competição.

Fórmula 1
Após um fim de semana na 
Rússia, com direito a jogada 
estratégica da Ferrari, aban-
dono de Vettel e dobradinha 
da Mercedes, a Fórmula 1 
desembarca em Suzuka para 
o Grande Prêmio do Japão de 
2019. O clássico circuito de 
Suzuka tem como caracterís-
tica diversas curvas que exi-
gem controle e concentração, 
principalmente na famosa 
sequência de “Esses” (oito 
curvas) que compõe o Setor 1 
- todas as curvas são contor-
nadas a mais de 200 km/h. 
No campeonato, Hamilton 
lidera com 322 pontos, com 
vantagem de 73 pontos para 
seu companheiro, Bottas. 
Neste fim de semana, os dois 
podem eliminar matemati-
camente os demais concor-
rentes da briga pelo título. A 
largada para a corrida será às 
2h10 (de Brasília).

desempenho da seleção não foi 
o ideal, Tite se mostrou tranquilo 
com as críticas - desde que con-
quistou a Copa América, empatou 
também com a Colômbia, por 2 a 
2, e perdeu para o Peru, por 1 a 0. 
“Precisa de resultado associado à 
criação e finalização, solidez defen-
siva e resultado. Quando falta um 
dos três, a crítica vem e eu tenho 
que saber absorver”, disse.

CBV
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