
Júri recorde condena
réu a 19 anos de prisão
A Justiça de Cascavel julgou e condenou ontem Alex da Silva a 19 anos de prisão pela
morte da esposa Priscila Fonseca, ocorrida em julho deste ano. O processo tramitou

em tempo recorde.  Pág. 12
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 Quadra nova
Dentro das ações de aniversário de Cascavel, quem fez a festa
ontem foi a comunidade do Bairro Parque Verde, que recebeu a
quadra sintética tão aguardada. “Queremos dar dignidade às
pessoas, nada nesta cidade será mais importante e cuidado

que as pessoas”, disse o prefeito Leonaldo Paranhos.

Confirmado: UPS Oeste será
inaugurada nesta quinta-feira

PÁGINA

13
Polícia Civil
deixa de ser
“babá” de preso

PÁGINA

14
FCC apresenta
elenco para a
temporada 2019

Educação
Duas carretas carregadas de

impressoras chegaram ontem

para equipar os colégios da rede

estadual do Núcleo de Educação

de Cascavel.
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“Não podemos transferir ao Poder

Judiciário todos os conflitos que

existem na sociedade. Nós temos

de investir numa mudança de

cultura. (...) Nós não podemos

ficar presos àquele passado de

uma sociedade escravocrata em

que o Estado surgiu antes da

sociedade civil”.

A ECONOMIA CRIATIVA E AS
 OPORTUNIDADES DE MERCADO

O Brasil é o quarto consumidor de jogos digitais do
mundo, sendo um importante empregador de mão de obra
especializada e se fixando como um mercado bilionário,
com expectativa de crescimento de 13,5% ao ano, segun-
do pesquisa encomenda pelo BNDES.

Com mais de 60 milhões de usuários, esse mercado
vem ampliando seu perfil de consumo. Muito disso se expli-
ca pela facilidade de acesso aos smartphones e às redes
sociais.

Outro mercado em ascensão é do audiovisual. Em
2011, foi regulamentada pelo Congresso Nacional a Lei
12.485, que determina a veiculação de conteúdos nacio-
nais e inéditos na programação das televisões por assi-
natura. Com isso, além de valorizar a cultura local a pro-
dução audiovisual no Brasil, o segmento ganhou espaço
e já se posiciona como a 12ª maior economia nesse mer-
cado que corresponde por 0,57% do PIB brasileiro. Em
pesquisa realizada pela Ancine, foi apontado um cresci-
mento de 65,8% entre os anos de 2007 e 2013, um salto
de R$ 8,7 bilhões para R$ 22,2 bilhões, uma evolução
bem superior aos outros setores da economia.

E, liderando o ranking de crescimento no Brasil, temos a
indústria da moda. Nos últimos dez anos, o varejo de moda
fez com que o País saltasse da sétima posição para a quinta
no ranking dos maiores consumidores mundiais de roupas.

O mercado dos Jogos Digitais, do Audiovisual e da
Moda são apenas três exemplos dos 13 segmentos que
englobam o que chamamos de Economia Criativa. Um
setor da economia que vem ganhando destaque e driblan-
do o cenário atual de crise pelo qual o Brasil vem passan-
do. São empresas que se destacam pelo talento e pela
capacidade intelectual de seus empreendedores e funci-
onários, e que não dependem do tamanho da sua estru-
tura ou de quanto tem de capital.
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Sol

Megasena
Concurso: 2094

04 16 19 31 33 44

Dupla sena
Concurso: 1862

01 05 14 15 30 411º sorteio

03 07 13 19 29 362º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1733

01 02 04 05 08 09 12 13
14 15 16 19 21 23 25

Quina
Concurso:  4819

09 16 21 55 80

Timemania
Concurso: 1254

02 16 19 25 62 71 75
TIME DO OLARIA/RJ

Lotomania
Concurso: 1916

03 16 17 26 31 33 36
42 43 52 55 59 61 69

71 75 86 89 94 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05333

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio
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02.972
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Dia da Sorte
Concurso: 073

08 09 10 11 14 18 23
AGOSTOMÊS DA SORTE:

CHEIA

23/11 - 03h41

Parcialmente
nublado

Parcialmente
nublado

Parcialmente
nublado

O presidente do STF (Supremo

Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli,

disse que a sociedade brasileira tem de

assumir suas responsabilidades, parar

de esperar “tudo de um representante

eleito” e se organizar para a resolução

de seus problemas.

DIVULGAÇÃO

Ronaldo Cavalheri é coaching de Negócios Criativos, mentor do
Projeto Jovem Empresário e diretor-geral do Centro Europeu

Opinião

MINGUANTE

29/11 - 22h21
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Prefeitura definirá ações
Ainda sobre a situação das zeladoras municipais... a

prefeitura publicou nota informando que aguarda o desfecho
da votação para “encaminhar as novas ações”. Edson Zorek,
secretário de Planejamento e Gestão, esclarece que não há
prejuízos aos servidores do quadro atual e rebate críticas de
eventual descuido em relação à reposição do efetivo: foram
aprovados 438 candidatos e apenas 112 aceitaram o cargo e

iniciaram as atividades neste ano. Sem declarar nada
oficialmente sobre a retirada do acordo, as futuras ações

estariam relacionadas justamente a um acordo direto com os
trabalhadores, sem o Sismuvel.

AUSÊNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Quem faltará à sessão extraordinária de segunda-feira, 14h,
para julgar as contas de 2015 de Edgar Bueno será o
vereador Paulo Porto (PCdoB), que ontem já se justificou:
terá banca na Unioeste, marcada há dois meses. No entanto,
já antecipou que, se estivesse presente, votaria a favor da
recomendação do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que
aprovou com ressalvas as contas de Edgar Bueno.

Esporte
O vereador Pedro Sampaio (PSDB) cobrou a prefeitura sobre a
Fundação do Esporte e da Cultura. Ontem, no Diário Oficial, o
Executivo municipal deu um dos passos para a efetiva
consolidação do projeto: publicou o Estatuto com formação da
administração, composta por presidente, diretor de Esporte e
Lazer, diretor de Cultura, gerente de Planejamento, Gestão e
Finanças, gerente de Esporte e Lazer e gerente de Cultura -
todos cargos nomeados pelo prefeito.

Governadora
Cida Borghetti (PP) estará
amanhã em Cascavel para
inaugurar a UPS (Unidade
Paraná Segura) do Bairro
Santa Cruz, às 18h.
Mauro Seibert (PP)
intermediará uma
conversa entre a
governadora e os
parlamentares sobre a
possibilidade de o Estado
suprir a Taxa de Proteção
a Desastres, cobrada
anualmente dos
cascavelenses. Olavo
Santos (PHS) e Sebastião
Madril (PMB) elaboraram
projeto que cobra a
extinção do tributo - após
pedido de vistas, ele
volta à tribuna este mês.

Sem solução
A situação dos aprovados em
concurso público para ocupar
vaga na Guarda Municipal foi
cobrada ontem pelo Legislativo.
Uma reunião foi realizada pelo
responsável pela GM, mas não foi
apresentada uma solução para
que os futuros servidores passem
por curso de formação, que
depende da Polícia Militar.

Mais tempo
O vereador Jaime Vasatta (Pros)
pediu prorrogação da licença médica
por mais 15 dias. Ontem quem
faltou à sessão e também justificou
problemas de saúde foi Aldonir
Cabral (PDT). Por motivos
particulares, Misael Júnior (PSC)
também não compareceu na tribuna.

Prefeito decide
escantear Sismuvel

Sem consenso com a
categoria, a administração
municipal comunicou ontem
ao Sismuvel (Sindicato dos
Servidores Municipais de
Cascavel) a retirada da pro-
posta de conceder benefíci-
os aos 1,2 mil zeladores
após extinção do cargo -
como estabelece projeto em
tramitação na Câmara de
Vereadores. Ontem, duran-
te sessão, o vereador Jo-
sué de Souza (PTC) decla-
rou que, independente do re-
sultado da votação na pró-
xima segunda-feira, quando
a proposta volta à pauta,
Leonaldo Paranhos (PSC)
pretende se reunir direta-
mente com as zeladoras,
evitando a intermediação
sindical. “Essa administra-
ção vai tratar diretamente
com as zeladoras. O sin-
dicato estava na sessão
[desta segunda-feira] e
não representava as zela-
doras. Teve a negociação
[no domingo], mas o resul-
tado não foi levado aos fi-
liados, que fizeram protes-
to mesmo com o acordo”,
critica o vereador.

No domingo, às véspe-
ras da votação, o Município
concordou em aumentar os

salários a partir da data-
base, que passaria de
R$ 964,69 para
R$ 1.030,10, além de um
abono de R$ 170 e manu-
tenção das zeladoras nas
unidades atuais. Só que, se-
gunda-feira, os servidores
não concordaram com a pro-
posta e, diante da pressão
das zeladoras em plenário,
um pedido de vistas do pro-
jeto de extinção do cargo de
zelador adiou a votação. A
manifestação teria motivado
a decisão de interromper a
negociação com o sindicato,
visto que ainda na segunda-
feira pela manhã, Paranhos
falava que existiam “interes-
ses políticos” no caso.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

SEM ACORDO
Sem consenso entre sindicato e zeladoras, o Poder Público

decidiu romper o acordo e esperar a posição do Legislativo.

Se aprovado o projeto, a prefeitura terá aval para
contratar empresas e terceirizar a limpeza nos Cmeis

(Centros Municipais de Educação Infantil). O quadro atual

de zeladoras será mantido.  O vereador Paulo Porto

(PCdoB) lamentou a decisão da prefeitura em retirar os

benefícios. “As zeladoras estão sendo punidas por lutarem

pelos seus direitos. Com esse ato, a atual gestão se iguala
aos piores dias da gestão de Edgar Bueno, quando a falta

de diálogo e a truculência foram marcas do governo”, disse.

Reunião hoje
Diante da situação, o

presidente do Sismuvel,
Ricieri D’Estefani Junior,

convocou os servidores

para uma reunião hoje,

às 19h, na Câmara.

“Havíamos aceitado não

nos opor ao projeto. O
pedido de vistas foi

inesperado, assim como

a decisão de retirada da

proposta. Agora, a

atitude será pela

manifestação contrária
ao projeto”, disse Ricieri.
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Calçamento  poliédrico
A comunidade de Gra-

madinho, no Distrito de Di-
amante, em Cascavel, vai
ganhar seis quilômetros de
calçamento poliédrico. O
lançamento da obra faz par-
te das ações comemorati-
vas ao aniversário de 67
anos de Cascavel, e, se-
gundo o prefeito Leonaldo
Paranhos, “trata-se de
mais uma grande conquis-
ta que devemos comemo-
rar, fruto de uma grande
parceria com a Itaipu Bina-
cional, que é nosso pote de
ouro”, enfatizou Paranhos,
numa alusão aos recentes
convênios liberados, “mas
é preciso ter bons projetos,
qualidade e responsabili-
dade, pois ela é extrema-
mente rigorosa”.

Em Gramadinho, os
6.837 metros de estrada pri-
meiro serão adequados para
depois receber o calçamen-
to com pedra irregular. As

obras começam imediatamen-
te, com prazo de até 420 dias
para a empresa Pontes e Sil-
vestro Terraplanagem e Cons-
truções Ltda - ME concluir.

Por fazer esse trecho, a
empresa receberá
R$ 1.410.131,25, de acordo
com o valor da licitação reali-
zada por meio do convênio com
a Itaipu Binacional pelo proje-
to Ações de Manejo Conserva-
cionistas de Água e de Solo.

Comunidade é
a melhor fiscal
A forma de contratação e de
implantação das melhorias foi
detalhada à comunidade na semana
passada. A gestora de Bacia
Hidrográfica da Itaipu Divisão Odra,
Rosana Paitch, acompanha a
implantação do projeto em todas as
etapas. “Vejo como uma grande
conquista da comunidade, que é na
verdade a melhor fiscalizadora do
que está ocorrendo. É uma obra que
traz um grande benefício a todos”.
Segundo Roberto Cruz, presidente
da Associação de Moradores da
Comunidade de Gramadinho, “a
obra atende a uma expectativa
antiga dos moradores e trará um
benefício grande também para o
transporte escolar, eliminando
muitos problemas de deslocamento
em dias de chuva”.
Os vereadores Alécio Espínola e
Josué de Souza, da comissão de
agricultura na Câmara, enfatizaram
a importância desse investimento,
“que é motivo de honra para todos
os moradores do distrito, uma vez
que não estamos aqui para celebrar
apenas este trecho, mas um
investimento de mais de R$ 8
milhões em máquinas, caminhões e
equipamentos recém-adquiridos e
que trará muito avanço ao interior”.

PREFEITO
Paranhos: “Trata-
se de mais uma
grande conquista
que devemos
comemorar”

 SECOM

 INVESTIMENTOS
O principal deles soma R$ 26.619.297,10, sendo R$ 14.038.358,98 da Itaipu e

uma contrapartida de R$ 12.580.938,12 do Município, por meio do qual será
possível adequar cerca de 135,4 km de estradas rurais; cascalhar 60,9 km de estradas
rurais e pavimentar com poliedro 98,93 km de estradas rurais de trechos em todos os
distritos. “Desses quase 100 quilômetros, 10% estão no Gramadinho”, destacou o
secretário de Agricultura, Ney Haveroth, lembrando que investir em estradas é investir
num conjunto de ações, como a social, que garante qualidade de vida ao homem do

campo e o mantém no interior e ambiental, pois contribui para evitar a erosão, e também
econômica, pois melhora as condições de escoamento da produção.

INVESTIMENTOS

passam de R$ 26,6 milhões
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 Os Correios de Cascavel lança-
ram ontem a tradicional campanha
das cartinhas para o Papai Noel.
Neste ano, o Natal dos Correios
envolve nove Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil) e três
escolas municipais, que enviaram
2.722 cartas ao Bom Velhinho.

Os pedidos são de crianças de
um a dez anos de idade. No caso
dos mais pequenos, os professo-
res ajudaram a escrever a partir dos

Natal dos Correios: 2,7 mil
cartinhas à sua espera

 As agências dos Correios estão de portas abertas para quem quiser e puder
retirar uma dessas cartas. “É muito fácil: basta ir a uma agência, escolher

uma carta e realizar o pedido da criança”, detalha o coordenador de
relações sindicais dos Correios, Valmir Lúcio Rosa.

Dia 30 deste mês é a data máxima para retirar as cartas e também para
devolvê-las acompanhadas dos presentes nas agências. A expectativa, como
nos anos anteriores, é atender 100% dos pedidos.  A entrega dos presentes

pelo Papai Noel dos Correios será de 6 a 14 de dezembro.

Como fazer

OS interessados já podem retirar as cartinhas nas

agências dos Correios

desenhos feitos por eles.
A variedade dos pedidos é gran-

de. Vão desde carrinhos e bonecas
até aquelas cartinhas que emocio-
nam, com pedidos de alimentos e
material escolar. “Gostaria de uma
blusa porque eu não tenho e tam-
bém queria uma bota porque meu
pai não tem condições de comprar”,
escreve uma menina de oito anos,
que antes fez questão de pergun-
tar como o Papai Noel estava.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

Eureca I também tem cartinhas

PROJETO do Eureca vai atender as 170 crianças

O Eureca I, que fica no Bairro In-
terlagos, zona norte de Cascavel,
também tem cartinhas para serem
adotadas. O projeto de Natal com-
pleta nove anos em 2018. As 170
crianças que participam do projeto
escreveram seus pedidos ao Papai
Noel. “Todos podem passar aqui e
adotar uma carta. Há ampla varie-
dade de pedidos, desde alimentos
especiais para diabéticos até os
tradicionais carrinhos e bonecas”,
conta a coordenadora do Eureca I,
Adriana Rossini.

A entrega dos presentes será
feita por um Papai Noel em uma
ceia natalina no dia 14 de dezem-
bro na própria instituição.

Além das crianças, pais e fami-

liares são convidados para parti-
cipar. Por esse motivo, além das
170 cartas, há uma margem de 50
a 70 presentes para os irmãozi-
nhos mais novos dos alunos. “A
gente tenta arrecadar presentes a

mais porque há crianças que vão
à ceia e ainda não podem estudar
aqui por causa da idade, e nós
damos esse presente para elas.
Todas merecem essa alegria”, ex-
plica Adriana.
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A retirada das cartas é feita
no Eureca I, que fica na Rua

da Felicidade, Conjunto
Julieta Bueno, Bairro Interla-
gos. A data limite para devol-

ver as cartinhas com os
presentes é 7 de dezembro.

Também é possível
apenas levar brinquedos

para a instituição.

Como fazer
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O NRE (Núcleo Regional de Educa-
ção) de Cascavel realizou na manhã des-
sa terça-feira (6) a entrega de impresso-
ras multifuncionais e toners para insti-
tuições de ensino da rede estadual.

Ao todo, foram duas carretas
cheias de equipamentos que foram
distribuídos aos diretores, os
quais se revezavam na retirada dos
materiais que serão utilizados nos
trabalhos cotidianos dos colégios
de Cascavel e região.

Ao receber os equipamentos, o
diretor do Colégio Estadual Carlos Ar-
gemiro Camargo (Capitão Leônidas
Marques), professor Luiz Carlos Le-
dur, disse que as impressoras che-
garam em boa hora: “Há anos não
recebíamos equipamentos. As im-

Colégios recebem
impressoras e toners

pressoras vão ajudar muito”.
A utilidade das impressoras no

cotidiano escolar foi destacada
pela professora Ione Dri, diretora
do Colégio Estadual do Pacaembu
(Cascavel): “Serão muito úteis para
tudo dentro da escola”.

Gratidão foi o sentimento ex-
presso pelo professor Daniel Perei-
ra Lacerda, diretor do Colégio San-
ta Luzia (Lindoeste): “Agradecemos
ao empenho da chefe do NRE, pro-
fessora Inez Delavechia, que nun-
ca mediu esforços para nos aten-
der. Nossas escolas precisavam de
equipamentos e agora essas im-
pressoras serão muito úteis”.

Além das impressoras, cada diretor
recebeu dois toners a cada impressora.

EQUIPAMENTOS foram entregues aos diretores de

toda a abrangência do NRE de Cascavel

Ao abrir a Mostra de Educação,

na manhã de ontem, o prefeito Leo-

naldo Paranhos reforçou o convi-

te feito em janeiro de 2017, quan-

do convocou a todos para “um

pacto pela educação”, para um

projeto de vida por Cascavel, por

meio do qual a prioridade seja a

educação. “Precisamos ter cons-

ciência da nossa responsabilida-

de; de que precisamos educar,

didaticamente, os nossos mais

Pacto pela educação
de 30 mil alunos, e da cultura que

existe da negligência de alguns

pais, que algumas vezes empurram

para a sala de aula a responsabili-

dade que devem ter dentro de casa,

acrescentando um dever a mais ao

professor”, disse Paranhos.

A Mostra começou ontem e segue

até a noite desta quarta-feira no Cen-

tro de Educação e Eventos, mostran-

do o que há de melhor na rede muni-

cipal de ensino de Cascavel.

MUITO A
COMPARTILHAR
Das 116 escolas, 75 participam
da Mostra da Educação da
Rede Municipal de Ensino de
Cascavel, expondo trabalhos
“que nos dão orgulho de fazer
parte desta rede”, segundo a
secretária de Educação,
Márcia Baldini.
A ideia é colocar o evento no
calendário da rede municipal para
que alunos e professores possam
participar de forma mais intensa,
quem sabe num fim de semana,
quando os pais também poderão
visitar com mais tempo nas
próximas edições. “É uma
primeira experiência e, com ela,
definiremos os ajustes necessários
para deixar ainda melhor para os
próximos anos”.

TOLERÂNCIA ZERO
Ao enfatizar a importância de ser investir e priorizar recursos na educação,
Leonaldo Paranhos voltou a pedir tolerância zero com a corrupção e com o
desperdício e conclamou o Legislativo para deixar a Educação “isenta de siglas
partidárias e de ideologias pessoais, pois ela não é um patrimônio partidário ou
pessoal: é universal, é responsabilidade de todos nós e um direito da criança,
então precisamos deste compromisso!”

AÍLTON SANTOS
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 Reforma da
Previdência

O economista e pesquisador do Ipea
Paulo Tafner estará em Cascavel nesta
quinta-feira para uma apresentação

detalhada das principais
características do Sistema

Previdenciário Brasileiro. O Fórum da
Reforma Previdenciária terá início às

18h30 no auditório da Reitoria da FAG.
Paulo Tafner fará comparativos do

sistema brasileiro e internacional de
Previdência e informará sobre a

necessidade das reformas e os efeitos
esperados para a economia nacional. Ele
foi coordenador do Grupo de Estudos da

Previdência, da diretoria de Estudos
Macroeconômicos do Ipea/RJ e editor da

publicação Brasil: o estado de uma
Nação. Informações: (45) 3321-1432.

 Amantes da
arte com papel

Cascavel vai sediar o Scrapbook Show,
dois fins de semana inteiros voltados a
cursos no setor criativo de atividades
manuais. Do dia 30 de novembro ao

dia 2 de dezembro, a loja de presentes
criativos Art House vai receber a

professora Thiara Ney, fundadora do
Estúdio Tuty. As atividades começam
com o módulo iniciante de Silhouette,
uma máquina de corte muito utilizada
na área. Outras técnicas também serão

ensinadas no evento, com oficina de
Mixed Media, um projeto em tela

canvas com o uso de fotos e várias
técnicas sobrepostas; técnica de

encadernação wire-o; e Scrap Festa. As
aulas serão na Art House, na Rua

Minas Gerais, 2.406, Centro.

Serviço
O que:

Quando:

Onde:

Transportando saúde nas
cidades

Dias 8 e 9, das 8h às 17h

Posto Sabiazão

Orientações de
saúde a motoristas

Transportando saúde nas cidades é o
nome de uma atividade de orientação e
cuidados agendada para esta quinta e
sexta-feira, dias 8 e 9, em Cascavel. O

Programa de Prevenção a Acidentes, da
CNT/Sest/Senat, ocorre das 8h às 17h no

pátio do Posto Sabiazão, no Trevo
Cataratas - BR-277, no Bairro Cascavel

Velho. O objetivo é repassar
informações aos motoristas e, assim,
fazer com que pratiquem hábitos para

uma vida saudável e uma direção ainda
mais segura.  As atividades têm apoio
da Câmara Técnica de Ação Social da

Acic (Associação Comercial e Industrial
de Cascavel) e do Sintropar (Sindicato

das Empresas de Transporte de Cargas e
Logística do Oeste do Paraná).

Serviço
O que:

Quando:

Onde:

Fórum da Reforma da
Previdência

Dia 8, às 18h30

Auditório da Reitoria da FAG

Serviço
O que:

Quando:

Onde:

Scrapbook Show

De 30 de novembro a 2 de dezembro

Art House, na Rua Minas Gerais,
2.406, Centro
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Oficina
Dias 9 e 10 de novembro

tem a Oficina Sesc
Dramaturgia, com Fabianna

de Mello e Souza.

oOo

Na sexta-feira, será das
19h às 22h, e no sábado,

das 9h às 12h e das
13h30 às 19h30.

As vagas são limitadas.
Mais informações e

inscrição pelo telefone
(45) 3219-5450.

Exposição
A Sala Verde da Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos
Santos recebe de 12 a 30 de novembro a exposição Cartaz
da Paz 2018. Os cartazes expostos foram feitos por artistas
de 11 a 13 anos que participaram do Concurso de Cartaz
sobre a Paz, organizado pelo Lions Club International.

oOo

A abertura será  dia 12 às 16h. Os cartazes vencedores de
Cascavel serão premiados e haverá também a indicação de

dois cartazes selecionados para a etapa estadual.

Hip Hop no palco
Nesta quinta-feira tem

espetáculo Dança Moderna
e Hip Hop,

no Teatro Municipal
Sefrin Filho.

Os ingressos estão à
venda no Studio de Dança
Leandra Vagliatti e custam
R$ 35. Mais informações

pelo telefone
(45) 3224-1253.

BRUNA e DANILO SILVA  trocam alianças dia 15 de
novembro. A foto é  de Vera e Grasi Fotografias

Felicidades!

Odair Guardiano Souza,
Cleidi Vons Nogueira,
Tatiane Piatti, Maria

Juliana Pereira dos Santos,
Paulo Roberto Marques,
Pedro Luís Pereira, Maria
Dulci Pereira, Giovanna
Marques Santos, Maria

Lúcia Fontes Neves, Pedro
Henrique Molini e
Maria Lúcia Coppo.

Saber quando se deve
esperar é o grande

segredo do sucesso.
Xavier Maistre

A bela
DENISE
RAQUEL
ZIMMER

Voz
Os classificados para o
1o Festival de Música

Contemporânea de Cascavel
(Femucc) têm encontro para

ensaio hoje, às 19h,
no Centro Cultural

Gilberto Mayer.

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

GLOBO  �   O TEMPO NÃO PARA

 � REDE GLOBO

 � SBT

MALHAÇÃO
Simone e Jorge apoiam Talíssia, que

teme perder a guarda de Valentina. Dan-
dara conversa com Hugo sobre seus
posicionamentos. Úrsula sente falta de
Enzo. Talíssia pede que Vinícius a aju-
de a conseguir um emprego. Com a aju-
da de João Pedro e Gui, Hugo prepara
uma surpresa para Dandara. Gabriela
descobre que Tânia está fazendo cam-
panha contra ela nas redes sociais e
alerta Marcelo. Kavaco e Maria Alice
são assaltados e perdem o dinheiro dos
pais de Amanda.

ESPELHO DA VIDA
Isabel rouba a escova de dentes de

Alain e deixa uma surpresa em seu
quarto. Alain convence Emiliano a con-
tinuar em seu filme. Josi avisa a Mari-
ane para tomar cuidado com Isabel.

Isabel procura um laboratório especi-
alizado em DNA. Ana se preocupa por
não conseguir falar com Cris. Améri-
co mente para conseguir dinheiro com
Cláudio. Cris vai à casa de Julia e
encontra André. André garante que Cris
deve voltar ao passado.

TERESA
Genoveva ameaça cortar a mesada

do filho caso ele volte a se encontrar
com Teresa. Ela afirma que Teresa é
uma golpista e conta para Paulo que
ela acaba de ganhar um apartamento
de Arthur. Teresa faz uma cena de ciú-
me por Mariano não ter falado que viu
Aurora, e fica zangada quando a mãe
diz que Aurora estava deslumbrante.
Teresa procura Paulo e diz que estava
pensando nele, e tinha necessidade de
ouvir sua voz. Furioso ele a acusa de

Emílio afirma a Samuca que irá destruí-lo. Coronela pede ajuda a Florêncio
para falsificar o exame de DNA do filho de Waleska. Vanda diz a Samuca que
eles terão de demitir funcionários. Waleska mostra o resultado do exame de

DNA para Samuca, sem saber que foi falsificado por Coronela.
Dom Sabino avisa a Carmen que tem planos que só poderão ser revelados

no tempo certo. Amadeu expulsa Monalisa de sua casa.
Samuca conta a Betina que Waleska está esperando um filho seu.

ser amante de Arthur e a insulta. Ru-
bens se insinua para Teresa e garante
que com ele, ela estará muito melhor
servida do que com Arthur. Teresa dei-
xa claro que Arthur comprou o imóvel
para sua irmã.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Roger quesiona Sérgio se ele já tem

a ideia de um novo jogo para apresen-
tar para Otto. Para animar Kessya, Poli-
ana quer fazer uma festa. Guilherme
tenta convencer Raquel que foi Brenda
quem o beijou. Kessya conta para Je-
ferson que Débora disse que ela nunca
será uma bailarina. Poliana, Mário e
Gleyce preparam uma festinha surpre-
sa para Kessya.

JESUS
Joana explica o motivo da morte de

João Batista para Jesus. Maria tenta
apoiar Tiago Justo, mas ele pede para
ficar sozinho. Caifás explica que com-
prou a serva Temina para usá-la como
espiã no palácio de Pilatos. Jesus na-
vega, sozinho. Pilatos reclama da de-
mora de Deborah no palácio. A jovem
se sente envergonhada. Petronius e
Maria Madalena se beijam. Jairo con-
sola Laila pela morte de Efraim. Simão
Fariseu estranha. Jesus se lembra de
João Batista. Antipas e Herodíade dis-
cutem diante do desaparecimento de
Salomé. Jesus faz um novo milagre. Ele
cura um idoso surdo.

MINHA VIDA
Edibe acha que Ylias e Nuran estão

envolvidos com a morte de Yusuf. Bahar
fica irritada com Ates por insinuar que
seus pais tem culpa na morte de Yu-
suf. Ylias e Nuran são interrogados e,
ao saberem que um corpo foi encontra-
do, se descontrolam. Osman entra na
mansão, atira em Mehmet, mas Ates
se interpõe e leva o tiro. Um policial leva
Nuran até a sala do delegado e ela vê
Ylias. Juntos eles assinam o papel so-
bre os seus depoimentos. Bahar está
aflita no hospital esperando informação
do estado de Ates.

 � BAND

 � RECORD

 Florêncio deixa claro a Marocas que
está à disposição para eliminar Emílio

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Poder de restaurar energias, mas tam-
bém é um momento em que muita coi-
sa é finalizada. Está ocorrendo a mor-
te de velhas situações, emoções. Mas
é também um renascimento.

To
ur

o O seu planeta regente, Vênus, passa
a atuar no signo de Capricórnio, tauri-
no. O contato com pessoas e locais
distantes ampliará os seus horizontes
emocionais.

G
êm

os

Há um trabalho interno de autoconhe-
cimento, aprimoramento e transforma-
ção a ser feito. Muito a ser desapega-
do e revisto. E que instigue a uma
mudança profunda de atitudes.

C
ân

ce
r O planeta do amor passa a atuar no

signo oposto ao seu, favorecendo os
relacionamentos. Anseio de caminhar
junto com alguém, com quem compar-
tilhe vínculo profundo e sólido.

Le
ão

A passagem de Vênus pelo setor de
trabalho e de saúde pede atenção a
esses assuntos. Poderá ser favoreci-
do em questões profissionais, desde
que haja com maturidade e afeto.

V
ir

ge
m O ingresso do planeta Vênus no setor

amoroso favorece os virginianos. Vê-
nus posicionado em elemento terra
beneficia a solidez de sentimentos que
você tanto aprecia.

Li
br

a

Seu regente astrológico, Vênus, pas-
sa a atuar no setor doméstico e famili-
ar, libriano. Uma questão afetiva, de
relacionamento, familiar pode chegar
ao fim nos próximos dias.

E
sc

or
pi

ão O planeta do amor, dos valores pes-
soais e dos relacionamentos inicia novo
movimento. Favorecimento para per-
ceber o poder de atitudes afetuosas,
responsáveis e maduras.

S
ag

it
ár

io Benefícios materiais e na valorização
e reconhecimento dos seus potenci-
ais. Pode estabelecer uma relação
mais madura e sólida com os seus re-
cursos financeiros.

C
ap

ric
ór

ni
o Boa-nova aos capricornianos: o planeta

do amor e dos relacionamentos ingres-
sa seu signo. O magnetismo fica acentu-
ada, assim como os gestos afetuosos e a
beleza decorrente da maturidade.

A
qu

ár
io Ter um tempo para si é fundamental,

assim como desenvolver o amor-pró-
prio. Vênus passa a atuar no signo
anterior ao seu. Perceba os padrões
emocionais que precisam findar.

 P
ei

xe
s O contato com amigos, grupos, a vida

social e profissional ganham destaque,
pisciano. Momento em que poderá
contar com apoios importantes e soli-
dez maior em projetos conjuntos.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 41

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 40

 Foram quase oito horas de júri que
acabaram na condenação de Alex da
Silva a 19 anos e 9 meses de prisão
em regime fechado. O homem, que já
estava preso, foi julgado quatro me-
ses depois da morte de Priscila Fon-
seca, de 30 anos, sua esposa.

Foi um dos julgamentos mais
rápidos da história do júri de Cas-
cavel. Alex cumprirá pena por femi-
nicídio qualificado por asfixia. A
defesa tentou desqualificar o crime,
alegando que Alex estava sob efei-
to de drogas no dia do crime.

Na plateia os familiares de Prisci-
la acompanharam atentos o julga-
mento à espera da condenação. Emo-
cionados, eles vestiam camisetas
com a foto de Priscila estampada.
“Nós queremos que ele fique na ca-
deia e não saia mais”, disse o pai de
Priscila, Oronto José da Fonseca.

De jeito simples, o pintor de
automóveis contou que a filha fora

Priscila Leandro da Fonseca foi morta no dia 10 de julho deste ano na casa
onde morava, na Rua Prates, Bairro Universitário, em Cascavel. O acusado do

crime é Alex da Silva, com quem ela foi casada durante dez anos e com quem

teve uma filha, hoje com nove anos, a qual ficou sob os cuidados dos pais de

Priscila.  Conforme as investigações, a vítima foi estrangulada durante a

madrugada e colocada debaixo de cobertores sobre a cama. O corpo foi

encontrado pela mãe por volta do meio-dia daquele mesmo dia.  A mulher já
tinha registrado boletins de ocorrência contra Alex por agressão.  Ele foi preso em

flagrante em Corbélia pela Polícia Militar no local de trabalho após a denúncia de

populares. Ele está preso desde então na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).

vítima de agressão por muito tem-
po e que Alex era movido a ciúmes.
“Ela saiu de um emprego só para
agradá-lo e começou a trabalhar de
zeladora em uma empresa que só
contrata mulheres. Ele ameaçava,
inclusive a gente, e até tentou nos
atropelar de carro”, lembra.

Priscila foi morta estrangulada
e colocada em cima da cama, na
residência que fica nos fundos da
casa dos pais dela. Foi a mãe, Lu-
cimar da Fonseca, que encontrou o
corpo da filha.

Os pais lembram que naquele dia
Alex contou que Priscila já tinha saído
para o trabalho. “Ele ainda tomou café
na nossa casa”, conta a mãe.

Homem é condenado a 19 anos
de prisão por estrangular esposa

A morte de Euler Charles dos
Santos, de 17 anos, foi premedi-
tada e teve motivação fútil, de
acordo com a Delegacia de Homi-
cídios de Cascavel.

O adolescente morreu no hos-
pital horas depois de ter sido atin-
gido por disparos de arma de fogo
na noite de segunda-feira (5).

“O autor do crime disse que
há um ano o adolescente tinha
dado um tapa na namorada

dele e que por esse motivo ma-
tou o jovem. Chama a atenção o
intervalo de tempo da ocorrên-
cia que motivou o crime até a
morte em si. Por isso, acredita-
mos que o crime seja premedi-
tado”, explicou a delegada de
Homicídios, Mariana Vieira.

O crime aconteceu na Rua
Mosport, cruzamento com a Rua
Jarama, Bairro Interlagos, em Cas-
cavel, na noite de segunda-feira.

O adolescente foi atingido por
dois disparos de arma de fogo.

O acusado foi preso em fla-
grante horas depois do crime na
casa em que mora, na Rua Yara
Amaral, no mesmo bairro. Ago-
ra, ele responderá por homicí-
dio e deve permanecer na car-
ceragem da 15ª SDP (Subdivi-
são Policial) de Cascavel à dis-
posição da Justiça. A polícia não
divulgou o nome do preso.

 Morte foi premeditada

O CRIME

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

CAMISETAS usadas por familiares estampavam

o rosto de Priscila
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Giro da
Violência

Cinco policiais civis por plantão
de 24 horas poderão ter dedicação
exclusiva às atividades da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.
Até então, esses policiais precisa-
vam ficar de sobreaviso e auxiliar
em situações envolvendo presos
como escoltas e manutenção da
segurança interna do cadeião. Esse
trabalho de policiais civis com en-
carcerados vai acabar graças a uma
medida histórica que será assina-
da hoje pela governadora Cida Bor-
ghetti e que é reivindicação antiga
da Polícia Civil: transferir a adminis-
tração das carceragens das dele-
gacias da Polícia Civil para o Depen
(Departamento Penitenciário).

Com isso, apenas agentes car-
cerários vão lidar com presos e o
trabalho com a segurança interna
ficará a cargo da Soe (Seção de
Operações Especiais), formada por
agentes penitenciários treinados
para lidar com situações de risco.

Em Cascavel, já não havia mais
trabalho interno da carceragem de
responsabilidade de policial civil, a
exemplo do que acontece em cida-

Policiais livres de
“cuidar” de presos

des menores. Por aqui, apenas agen-
tes carcerários fazem o serviço.

Com o decreto assinado pela
governadora, os policiais civis dei-
xam de fazer essas atividades em
37 carceragens do Estado onde ain-
da eram responsáveis pelo servi-
ço, inclusive algumas de responsa-
bilidade da 15ª SDP, como Corbé-
lia e Catanduvas. “Nossa defasa-
gem de efetivo histórica é de cerca
de 40%, então, com certeza, essa
medida dará um alívio no trabalho
de investigação”, comenta o polici-
al responsável pelo setor de Rela-
ções Públicas da 15ª SDP de Cas-
cavel, escrivão Reinado Bernardini.

Também serão transferidos da
Polícia Civil para o Depen bens
móveis e imóveis usados nas car-
ceragens, inclusive a parte do pré-
dio em que o cadeião funciona. O
Depen também será responsável
pela manutenção das estruturas
das cadeias.

CONTRATAÇÕES
Com a transferência de
responsabilidades, são 1,1 mil policiais
civis que deixarão as atividades nas
carceragens em todo o Estado. Por isso,
1.156 agentes carcerários foram
contratados por meio de PSS (Processo
Seletivo Simplificado) em julho deste
ano para substituir os agentes que
estavam com os contratos vencendo e
colocar agentes nas 37 carceragens em
que policiais civis ainda trabalham. “Do
saldo de contratação, foram 200 a
mais do que esse efetivo antigo para
suprir as necessidades dos locais em que
há substituição, até porque são cerca de
5.500 detentos nessas 37
carceragens”, afirma o secretário especial
de Administração Penitenciária, coronel
Élio de Oliveira.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

APENAS agentes carcerários serão responsáveis

por presos nas delegacias de Polícia Civil

Queda de altura
Um homem de 42 anos teve
ferimentos moderados após sofrer uma
queda. Ele estava em cima de uma
residência fazendo reparos na Rua dos
Canários, Bairro Floresta, em Cascavel,
quando caiu de uma altura de três
metros. O homem foi encaminhado
pelo Corpo de Bombeiros para
atendimento hospitalar.

Atropelado na marginal da 277

Um homem de 28 anos foi atropelado
ontem na marginal da BR-277 perto
do Trevo da Carelli, em Cascavel.
Segundo populares, um motociclista
que passava pelo local seguia sentido
a Foz do Iguaçu quando um rapaz saiu
do meio do matagal às margens da
rodovia, onde estaria recolhendo
madeira. O piloto da moto não teve
tempo de frear e atingiu a vítima. Tanto
o piloto quanto o homem atropelado
tiveram ferimentos leves. Eles foram
encaminhados pelo Corpo de Bombeiros
para atendimento hospitalar.

A
ÍL

T
O

N
 
S

A
N

T
O

S

Acidente com viatura

Uma viatura do Pelotão de Choque da
Polícia Militar se envolveu em um
acidente no fim da noite de segunda-
feira. Foi na Rua Nereu Ramos esquina
com a Rua Manaus, em Cascavel. Os carros
ficaram destruídos. O motorista do Uno,
de 25 anos, teve ferimentos leves. Os
policiais militares não se feriram.

AÍLTON SANTOS
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PLACAR DE ONTEM

SÉRIE B

Brasil de Pelotas ? x ? Vila Nova-GO

Atlético-GO ? x ? Avaí

Londrina-PR ? x ? Criciúma

Ponte Preta ? x ? Boa Esporte Clube

São Bento ? x ? Coritiba

LIGA DOS CAMPEÕES

Monaco 0 x 4 Club Brugge

Estrela Vermelha 2 x 0 Liverpool

Atlético de Madri 2 x 0 Borussia Dortmund

Internazional 1 x 1 Barcelona

Tottenham 2 x 1 PSV

Napoli 1 x 1 PPSG

Schalke 2 x 0 Galatasaray

Porto 4 x 1 Lokomotiv Moscou

O elenco do FC Cascavel que irá
disputar a Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense de Futebol 2019
foi apresentado pela diretoria no
Estádio Olímpico na noite de ontem.

O time sob o comando do técni-
co Paulo Foiani, que chegou ao gru-
po no mês de maio, contará com
atletas que já demonstraram habi-
lidade nas competições anteriores
e nomes de jogadores experientes.

“Temos alguns destaques como
o Ricardo Lobo, atacante experien-
te que jogou no Japão, o meia Die-
go Torres, que disputou a Série A
do Brasileiro e outros nomes co-

Confirmados para 2019

LIGA DOS CAMPEÕES

15h55 CSKA Moscou x CSK Roma
15h55 Valencia x Young Boys
18h Benfica x Ajax
18h Bayern de Munique x AEK
18h Manchester City x Shakhtar Donetsk
18h Lyon x Hoffenheim
18h Viktoria Plzen x Real Madrid
18h Juventus x Manchester United

COPA SUL-AMERICANA

21h45 Atlético-PR x Fluminense

JOGAM HOJE

nhecidos”, destaca o presidente do
FC Cascavel, Valdinei Silva.

Ele afirma que o principal objeti-
vo foi montar um time experiente
para fazer um grande campeonato.
“Fizemos um bom time e contamos
com a torcida. Nos próximos dias
haverá novidades pelo Sócio Torce-
dor, o maior e mais completo do
Brasil”, revela o presidente.

Fernando Goleiro
Lucas Goleiro
Jonas Goleiro
Orlando Goleiro
Everton Silva Lateral Direito
Eliventon Lateral Esquerdo
João Carlos Lateral Direito
Willian Simões Lateral Esquerdo
Alemão  Zagueiro
Hítalo Rogério Zagueiro
Hurtado Zagueiro
JR Fell Zagueiro
Murilo Zagueiro
Nilson Zagueiro
Bidia Volante
Duda Volante
Julio Cesar Volante
Oberdan Volante
Welton Heleno Volante
Aleff Meia
Diego Torres Meia
Wenderson Meia
Adilson Bahia Atacante
Rafael Gomes Atacante
Tocantins Atacante
Renan Atacante

COMISSÃO TÉCNICA

Paulo Foiani Técnico
Eduardo Silva Aux. Técnico
Dante Luis Preparador Físico
Maurício Preparador Físico
Jean Pereira Preparador Físico
Betão Preparador de Goleiros
Gilberto Preparador de Goleiros
Marcos Fisioterapeuta
Sandro Atendente
Marcelo Mordomo
Rudi Diretor de Futebol
Sebastião Diretor-Geral
Sidiclei auxiliar técnico

JOGADORES

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 07 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Leonardo Couto Camargo e Carla Barbosa

2- Leonardo Antunes Sartor e Maylla Estefani Wesolowski

3- Mauricio Bard e Roseli Aparecida Silveira

4- Emanuel Biasi Anzorena e Eliza Maria Pauli

5- Moacir Eugenio Chiumento e Giselda Barbosa Pereira

6- Claudio Antonio da Silva Junior e Gabriela Batista Pereira

7- João Donato Lepka Camargo e Guiomar Sibert

8- Alex Pichsius Gomes e Andressa Paetzhold Barcelos

9- Tiago Martins da Cruz e Karen Cristina Brecher

10- Társis Ruan de Paula Silva e Andriele da Silva Palma

Xadrez na fase final

As últimas partidas do primeiro turno
de jogos do Campeonato Municipal
de Basquetebol serão realizadas dias
7 e 11 deste mês no Ginásio
de Esportes Eduardo
Luvison, em Cascavel.
Na primeira data se enfrentam as
equipes no naipe feminino The Queens
x Team Ninja às 20h. Já no dia 11 as
equipes masculinas Lokomotiv
Basketaball x The Best CRR jogam às
13h50; Honda/Ecocentauro x The Big
às 15h10; às 16h30 tem Cascavel
8ERS x CCR (Sub 17), e às 17h50
tem Ceot x Jamaica Abaixo de Zero.
As quartas de final terão início no dia
18 de novembro, a partir das 13h50.

A sexta e última etapa do Circui-
to Regional de Xadrez 2018 será
no Teatro Municipal Sefrin Filho em
Cascavel neste sábado (10). As
competições são realizadas desde
abril em Cascavel e nas cidades da
região, como Marechal Cândido
Rondon e Boa Vista da Aparecida.

As inscrições já estão disponíveis
e enxadristas de Cascavel e da região
podem participar. É possível se ins-
crever nas categorias sub-8, sub-10,
sub-12, sub-14, sub-16/18 e abertos,
nos naipes absoluto e feminino.

Inscrições antecipadas custam
R$ 10 e podem ser realizadas pelo
e-mail: circuitoxadrez cascavel
@gmail.com e pelo site
crx.xadrezsuico.info. As inscri-
ções na hora custarão R$ 15.

A premiação será com medalhas do
1º ao 5º lugar de cada categoria e naipe.

PROGRAMAÇÃO:
Até 13h30 - confirmação das inscrições;
14h - início das rodadas;
17h30 - premiação da rodada;
18h - premiação final.

Municipal de Basquetebol
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 O Atlético Paranaense enfrenta
o Fluminense pela semifinal da
Conmebol Sul-Americana no Está-
dio Joaquim Américo, em Curitiba,
nesta quarta-feira (7), às 21h45.

Na tarde de ontem, no está-
dio atleticano, a equipe fez o úl-
timo treino antes do duelo com
o time carioca.

O Furacão busca a vitória de pre-
ferência sem sofrer gols, já que o
gol fora de casa é critério de desem-
pate no torneio continental.

Titular na classificação às semi-
finais contra o Bahia, o zagueiro Léo
Pereira considera viver o melhor
momento de sua carreira e revela
a expectativa para o primeiro jogo

Furacão “fecha” o
gol no jogo de ida

 O Sul-Americano Sub-20 já co-
meçou para a Seleção Brasileira.
O Brasil está no Grupo A da com-
petição ao lado de Chile - país-sede
e, consequentemente, um dos ca-
beça de chave - Colômbia, Venezue-
la e Bolívia. Os adversários da pri-
meira etapa foram conhecidos nes-
sa terça-feira (6) em sorteio reali-
zado em Rancagua, no Chile.

da semifinal. “Nós, da defesa, pri-
orizamos não sofrer gols. Mas sem-
pre que tivermos a oportunidade lá
na frente estaremos dispostos a
ajudar”, afirma. “Tivemos uma pos-
tura de um time maduro fora de
casa [contra o Bahia]. Agora, jogan-
do o primeiro confronto em casa,
esperamos fazer uma boa partida
e sair com um bom resultado”, con-
clui Léo Pereira.

 ESCALAÇÃO
O mais provável é que a equipe

paranaense entre em campo com a

mesma escalação que atuou nos

dois jogos contra o Bahia pelas

quartas de final do torneio. A única

dúvida, como já aconteceu na fase

anterior, é quanto à permanência

do volante Wellington, que sofre

com a sombra de Bruno

Guimarães. A aposta do técnico

Tiago Nunes para a primeira

partida, além do gramado sintético

da Arena Baixada, condição que o

adversário nunca superou, é no

quarteto ofensivo formado por

Nikão, Raphael Veiga, Marcelo

Cirino e Pablo, que vem fator de

desequilíbrio no torneio.

 Definidos confrontos do Sul-Americano Sub-20
O time comandado por Carlos

Amadeu jogará a primeira fase em
Rancagua. O Sul-Americano ocorre
de 17 de janeiro a 10 de fevereiro.

A outra chave (Grupo B) manda-
rá suas partidas nas cidades de
Talca e Curicó. Nela estão Uruguai,
Paraguai, Argentina, Equador e Peru.

Durante a primeira fase, todas
as equipes se enfrentam dentro de

seu grupo, classificando-se as
três primeiras colocadas de cada
chave para a fase final.

O hexagonal final será disputa-
do em Rancagua. As equipes clas-
sificadas se enfrentarão em turno
único e, ao final de cinco rodadas,
será conhecido o campeão e os
quatro classificados para o Mun-
dial Sub-20 da Polônia.

JOGOS da semifinal seguem até esta quinta-feira
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