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SEM EMPRESAS INTERESSADAS, OBRAS NA ZONA RURAL TRAVAM

As equipes da Copel traba-

lham intensamente para pôr

de pé as torres de alta ten-

são que caíram na última

quinta-feira devido a um

temporal.l Pág. 08

FÁ
B

IO
 D

O
N

E
G

Á

0
4

Pronto para
a estreia
Alheio aos pro-
blemas extra-
campo, o Cas-
cavel Clube
Recreativo está
pronto para
visitar o Atlheti-
co neste sába-
do, na abertura
do Paranaense
de Futebol
2019.
l Pág. 15
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Cascavel atende TCE,
corrige edital milionário
e licita hoje a merenda
A Prefeitura de Cascavel retirou pontos que poderiam restringir a competitividade de

certame apontados pelo Tribunal de Contas do Estado e realiza nesta terça-feira pregão
eletrônico no valor de R$ 6,2 milhões para compra da merenda escolar.l Pág. 04
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Conforme �La Repubblica�,

essas foram as primeiras

palavras de Cesare Battisti

em solo italiano. Após 40

anos vivendo pelo mundo

como fugitivo, Battisti

chegou ontem à Itália onde

vai cumprir prisão perpétua

pela morte de quatro

pessoas. Ele foi preso no

sábado na Bolívia.

"Agora sei que

vou para a

prisão".
Opinião
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ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO,
NÃO HAVIAM SIDO REALIZADOS OS

SORTEIOS
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Imprensa e os políticos
A maior roubada para um político é não respeitar a liberdade

de imprensa, e, demagogicamente, como nestes tempos moder-
nos, buscar refúgio nas redes sociais para criticá-la. Nesses
últimos anos, infelizmente, assim agiu e ruiu o lulopetismo e
agora, no mesmo caminho, o novo presidente Jair Bolsonaro e
seus filhos, que, em vez de analisar friamente os fatos, prefe-
rem criticar a grande imprensa.

Isso sem contar que a confusão por falta de sintonia nes-
ses primeiros dias de governo não foi inventada pela imprensa.
Está tudo documentado e os mais sensatos deste governo con-
firmam os desacertos!

Torço para que haja harmonia entre seus integrantes porque
este País não tem mais tempo a perder.

O presidente demonstra ser um cidadão simples, ético, mas
ainda desconfortável e meio perdido no poder.

Reconheço que é uma tarefa complexa e difícil, principalmente
para quem, como Bolsonaro, jamais ocupou um cargo no Executivo.

Mas é latente o prejuízo da nossa sociedade pela irresponsabi-
lidade cercada de demagogia e resultado da falta de ética, que,
infelizmente, levou à quebra da nossa economia pelas horrendas
gestões de Lula e Dilma. E que, mesmo com os acertos na área
econômica do ex-presidente Temer, o caldo da herança maldita pe-
tista ainda inferniza as contas públicas.

E o Jair Bolsonaro, eleito com mais de 58 milhões de votos, deve
lutar para preservar esse crédito eleitoral. Ele tem boas condições
para tal, já que, com exceção de dois ou três nomes, formou um bom
ministério. E, agindo com a prudência que o cargo exige - e não
governando de improviso -, pode conquistar apoio do Congresso e
enfrentar os desafios, que são muitos, para reconstruir o desenvol-
vimento econômico e social desta Nação.

Mas, para isso, precisa harmonizar as ações da sua equi-
pe, não perder tempo nem rumo com as infindáveis explicações
de seus integrantes.

Passadas essas duas semanas de gestão, está mais do
que na hora de apresentar as propostas concretas para o País.
Apoio popular existe! O mercado e os investidores estão apos-
tando e querem investir!

Está exclusivamente nas mãos do presidente a sensatez
de extrair das críticas o que é melhor para o Brasil. Já que a
nossa imprensa também é parte interessada de ver esse Bra-
sil finalmente prosperando...

Paulo Panossian - paulopanossian@hotmail.com
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Mauro Seibert promete
�passar leis a limpo�

ESPECIAL VEREADORES

Uma a uma, as leis
cascavelenses passam
por uma revisão feita
pela Comissão Especial
do Legislativo comanda-
da pelo vereador Mauro
Seibert (PP). E o traba-
lho promete ser exaus-
tivo - são 6,9 mil leis em

vigor em Cascavel.
Para este ano, a pro-

messa é de discussões
acaloradas devido à aná-
lise de textos recentes da
década de 90.

Seiber t sempre de-
fendeu o desenvolvimen-
to rural e, neste contex-

nnnnn Reportagem:  Josimar Bagatoli

Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

to, cobra da administra-
ção municipal maiores
investimentos: não em
equipamentos, mas em
servidores, para darem
conta dos mais de 3 mil
quilômetros de estradas
rurais que necessitam
de manutenção.

HojeNews - A revisão

das leis municipais teve

avanço?

Mauro Seibert - Conse-

guimos analisar as leis das

décadas de 50 e 60. Quere-

mos organizar a legislação.

Acreditamos que 60% de to-

das as leis sejam revogadas.

Temos mais dois anos para

terminar esse trabalho que não

é nada fácil. Agora começa-

mos a verificar leis mais atu-

ais, das décadas de 80 e 90.

Esperamos que esse trabalho

possa facilitar a vida dos mo-

radores, reduzindo a burocra-

cia, e também para o Execu-

tivo, que perde muito tempo

analisando essas leis. Mui-

tas são parecidas.

HojeNews - Uma das

suas defesas em plenário

é justamente a redução da

burocracia...

Seibert - Percebemos

que os novos governos têm

esse discurso - do Estado e

da União - de facilitar a vida

do empresário, que é quem

leva este País para frente,

gerando emprego. Só assim

conseguimos mudar a realida-

de. Não existe outra forma se

não tivermos empresas com

bons resultados.

HojeNews - Como estão os

investimentos no campo?

Seibert - Teremos uma reu-

nião esta semana com o início

dos recapes de estradas rurais

em Alto Bom Retiro. Estive na

Comissão de Agricultura e per-

cebemos que foi estruturado o

setor com equipamentos, por

meio de financiamentos e par-

cerias com Itaipu. Investimentos

de quase R$ 50 milhões. Con-

seguimos um britador móvel para

retirar pedras brutas, assim não

perde tempo transportando es-

sas pedras nem há danos aos

veículos. Temos muito que per-

correr, pois são mais de 3,2 mil

quilômetros. Uma coisa é cer-

ta: não podemos colocar patro-

la nas estradas, pois elas dani-

ficam as estradas. Tem que co-

locar material e compactar. Te-

nho um envolvimento com o cam-

po, mas não interfiro no crono-

grama, apenas cobro ação, que

quando as máquinas estão na

região todas as estradas sejam

arrumadas. Tem político que

pede para retirar a máquina para

pôr em outro lugar...

HojeNews - A atual gestão

avançou no interior?

Seibert - Tivemos avanço,

mas observamos que a adminis-

tração anterior valorizava mais o

funcionário público por meio de

hora extra. A atual está seguran-

do mais, aos sábados, por exem-

plo, tirou o pé do acelerador. Sa-

bemos que entre dezembro e ja-

neiro há recessos e funcionários

em férias, mas agora temos o

começo da safra, com ante-

cipação da colheita. Então

tem que existir um cronogra-

ma de gestão humana para

que as equipes estejam nas

estradas rurais para que não

quebrem máquinas e que o

serviço não pare. Avançou

muito nas máquinas, mas

pouco em capital humano.

HojeNews - E quais são

suas metas políticas?

Seibert - Sempre fui mui-

to consciente: não era para

estar com mandato. Ficava

mais nos bastidores ajudan-

do outros prefeitos, meu ir-

mão [ex-vereador Mário Sei-

bert]. Gosto de executar, es-

tou fazendo trabalho com o

Partido Progressista, com

Alfredo Kaefer, Cida Borghet-

ti, [José] Schiavinato, [Dilceu]

Sperafico, Hélio Laurindo...

Tenho o sonho de chegar à

Secretaria de Agricultura,

onde acredito que faria um

bom trabalho. O Nei [Have-

roth, secretário de Agricul-

tura] está fazendo um bom

trabalho, conversei com ele.

Mas eu gosto de trabalhar

pela agricultura, tenho facili-

dade para conversar com o

homem do campo e com os

funcionários do setor.

Do Legislativo,
Mauro espera inde-
pendência, mesmo di-
ante da for te aliança
entre Alécio Espínola
e Leonaldo Paranhos.
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Sem empresas interessadas,
obras na zona rural travam
Passados seis meses da auto-

rização feita pela Câmara de Verea-
dores, agora devem iniciar as obras
de adequações de estradas rurais
previstas no empréstimo de R$ 12
milhões pelo Banco do Brasil com
a Prefeitura de Cascavel.

Em dezembro ocorreu a contra-
tação oficial da verba - o volume
total chegará aos R$ 26 milhões
com a contrapartida do Município.

Até agora, conforme o secretá-
rio de Agricultura, Nei Haveroth, fo-
ram licitados R$ 11.190.675,20
dos serviços previstos - falta lici-
tar ainda obras que correspondem
a R$ 14.885.244,09 - ou seja, 57%
do valor. �Estamos com algumas
licitações prontas, outras que fo-
ram reabertas e trechos que não
foram licitados. Temos poucas em-
presas interessadas em calçamen-
to, por isso é necessário organi-
zar em etapas�.

Algumas empresas que ga-
nharam outros serviços estão em
fase de execução, portanto, não
poderiam par ticipar de outros
cer tames que possivelmente da-
riam desertos.

OBRAS

Todos os trechos com calçamen-
to em áreas rurais receberão pavi-
mento em Cascavel: estima-se que
sejam 48 quilômetros de extensão.
Os equipamentos serão disponibi-
lizados pela Itaipu e a prefeitura
será responsável pelos materiais
e pela mão de obra. Além disso, as
estradas rurais serão adequadas
para a prática de cicloturismo: se-
rão 35 quilômetros dedicados à
modalidade esportiva a um custo
de R$ 1,3 milhão.

GARGALO
As estradas rurais são consideradas
grandes gargalos de Cascavel devido à
extensão de 3,2 mil quilômetros existentes.
Com o empréstimo do BB, a prefeitura
pretende regularizar os trechos com
cascalho, consertar trechos de calçamento
poliédrico, pôr mais pedras em
comunidades e pavimentar as vias das
comunidades. � Todas as comunidades que
têm calçamento poliédrico terão
pavimentação sobre ele�, afirma Nei
Haveroth.
Com o montante, a prefeitura pretende
executar 135 mil metros quadrados de
adequação, 60 mil metros quadrados de
cascalho, 98 mil metros quadrados de
calçamento poliédrico e 48 quilômetros de
pavimentação. Estima a prefeitura que os
trechos revitalizados não precisarão de
novas obras nos próximos cinco anos.

CASCAVEL SEGUE TCE, CORRIGE

EDITAL E LICITA HOJE A MERENDA
Após seguir orientação do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná), a
Prefeitura de Cascavel corrigiu edital e retirou pontos que poderiam restringir
a competitividade de certame para a merenda escolar.
Assim, nesta terça-feira (15), às 9h, o Município realiza sessão pública do
Pregão Eletrônico 289/2018, cujo objetivo é a compra de alimentos não
perecíveis para compor a merenda das escolas. O valor máximo da licitação
é de R$ 6.208.150.
Por orientação do TCE, a prefeitura promoveu três alterações no edital,
corrigindo pontos que, na avaliação técnica do órgão fiscalizador,
restringiam a competitividade do certame.

AS ALTERAÇÕES
Uma das alterações realizadas no edital foi a exigência de apresentação
de laudos técnicos apenas das empresas classif icadas provisoriamente
em primeiro lugar. Na versão original do Termo de Referência do certame, a
apresentação desses laudos - destinados a certificar a qualidade e os
atributos físico-químicos dos produtos adquiridos - era colocada de forma
contraditória. Em alguns pontos do documento essa era uma condição para
a habilitação dos licitantes antes da efetiva disputa de lances. Em outros,
os laudos só seriam exigidos do licitante classificado provisoriamente em
primeiro lugar.
Outra modificação foi a fixação do prazo de 20 dias úteis para a apresentação
dos laudos técnicos. Na versão original, esse prazo, de apenas cinco dias
úteis, considerado insuficiente pelo TCE.
A terceira mudança foi a indicação precisa, no Termo de Referência, de todos
os parâmetros mínimos oficiais que serão utilizados na avaliação dos laudos
técnicos, acompanhados das respectivas normas técnicas específicas para
cada gênero alimentício - como teor máximo de umidade e de gordura. A
versão original do edital não estabelecia, de forma objetiva, todos os índices
que deveriam ser comprovados pelos laudos técnicos.

Empréstimo visa melhorar

estradas rurais

SECOM
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EngraxArt: oportunidade para
gerar renda e de avanço social

Em uma iniciativa inédita, o Fó-
rum Estadual de Cascavel e a Se-
cretaria Municipal de Assistência
Social firmaram parceria para im-
plantação do Programa EngraxArt.

O secretário de Assistência
Social, Hudson Moreschi Júnior,
o juiz Leonardo Ribas Tavares, a
promotora Simone Lorens, a ge-
rente da Divisão de Gestão de
Benefícios e Transferência de Ren-
da, Geni Candido, o pastor Flávio
Alves e a auxiliar técnica do Pro-
vopar, Laressa Gessica Vaz Ferrei-
ra, par ticiparam da entrega de
uma das três cadeiras de engra-
xate que integram o programa.

"Teremos três cadeiras nesse
programa. Uma estará no Fórum,
outra no quiosque do programa
Economia Solidária na área do an-
tigo calçadão da Avenida Brasil
e a outra na Feira do Teatro. Os
engraxates foram selecionados e
treinados pela equipe técnica do
programa Economia Solidária",
disse o secretário.

�A ideia é oferecer uma opor-
tunidade de geração de renda e
assim que eles conseguirem re-
cursos suficientes adquirirão seu
próprio equipamento e estaremos
disponibilizando a cadeira para
outra pessoa igualmente selecio-
nada e treinada pelo Economia
Solidária, dentro da filosofia do
governo do prefeito Leonaldo Pa-
ranhos que oferece oportunidade
para que as pessoas cresçam e
superem suas dificuldades, ten-
do dignidade e mais qualidade de
vida", explicou Moreschi.

Os equipamentos foram patro-
cinados pelo Sicoob.

ESCOLA DO CAMPO PREMIARÁ ALUNOS
Doze alunos de escolas da rede municipal da região de abrangência da
Coopavel vão receber prêmios durante o 31º Show Rural. Os trabalhos deles
foram escolhidos entre mais de 200 inscritos para a etapa de 2018 do
Projeto Escola do Campo, realizado há mais de 15 anos pela Unicoop
(Universidade Coopavel) em parceria com a Syngenta e a Abrinq, a
Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos.
Nessa edição, 90 escolas de cidades das regiões oeste e sudoeste, somando
1.993 alunos de quintos anos, participaram da parceria. Durante todo o ano
eles receberam informações sobre preservação da natureza e recursos
naturais e da importância da tecnologia para a produção sustentável de
alimentos. “E os alunos estão muito mais atentos a essas demandas do que
se imagina”, diz o coordenador da Unicoop, Antônio Augusto Putini.
Todas as informações que os alunos recebem durante as aulas sobre o tema
são, no fim dos encontros, sintetizadas em desenhos.
Com a colaboração dos professores treinados especificamente para o
projeto, os alunos fazem composições que mostram propriedades rurais com
áreas agricultáveis, silos, moradias e até agricultores devidamente
protegidos para a aplicação de agroquímicos. Ao mesmo tempo em que
aprendem, as crianças compartilham essas informações em casa e com
pessoas da sua comunidade e isso é muito importante para a
conscientização sobre o tema, diz o coordenador da Universidade Coopavel.
O Show Rural será realizado de 4 a 8 de fevereiro de 2019.

Equipamentos patrocinados pelo Sicoob serão usados por pessoas selecionadas e treinadas

SECOM
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20 de julho de 1923

6 de janeiro de 2019V

Adelina Fauri Frare

Segredo da união: paciência

Adelina Fauri Frare faleceu

no dia 6 de janeiro de

2019, vítima de insuficiência

respiratória e renal aguda. O

velório foi realizado na

Acesc e o corpo sepultado

no Cemitério Central de

Cascavel. Amigos e

parentes foram prestar

as últimas homenagens.

Somando filhos, noras,

netos e bisnetos,

Adelina deixou 33

pessoas do seu clã.
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Grande impacto
O falecimento de

Adelina Frare pegou a

família de surpresa:

�Levamos um choque,

pois não estávamos

preparados para isso�,

conta Luiz Frare. �O

impacto foi muito

grande. Ela passou o

Natal e o Ano-Novo com

muita alegria e

descontração. Mesmo

com seus 95 anos de

idade, ela continuava

lúcida, com uma

vontade enorme de

viver. Sempre que tinha

oportunidade nos dava

sábios conselhos e

adorava cantar e contar

histórias da vida�.

Luiz conta que ela foi

levada ao hospital com

uma crise de asma, até

então algo simples e até

comum: �Achávamos

que, como sempre, ela

sairia andando e dando

risada. Porém, o quadro

se agravou

repentinamente e em

dois dias ela faleceu�.

Adelina ainda teve

tempo de se despedir

dos seus tesouros:

�Filhos, continuem

sempre unidos�.

Despedida

Nascida no dia 20 de julho de 1923,

em Encantado, no Rio Grande do Sul,

Adelina Fauri Frare se casou em outu-

bro de 1944 com André Rober to Frare

e teve cinco filhos: Luiz, Ivone, Maria,

Genor, Helio e Jairo Frare. E, em 1965,

Adelina e a família fizeram de Cascavel

seu novo lar.

Dona Adelina, como era conhecida,

viveu uma união de 71 anos com André.

Na celebração das bodas de vinho, quan-

do comemoraram 70 anos juntos, �o sa-

cerdote que celebrava a missa perguntou

à mãe qual o segredo de permanecerem

juntos por tanto tempo, e ela respondeu

�paciência��, conta o caçula Luiz Frare.

Adelina era uma mãe dedicada e pre-

zava muito a união da família. �A saúde

dos filhos vinha em primeiro lugar, de-

pois a união da família. Ela exigia que

estivéssemos todos os domingos toman-

do o café da manhã na casa dela. Ela

era uma pessoa muito especial, dedica-

da, paciente, protetora, amiga, meiga,

prestativa, acolhedora... Enfim, uma

mãezona�, lista Luiz.
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Alertas te ajudam a se prevenir
dos temporais típicos da estação
O governador Ratinho Júnior co-

nheceu nessa segunda-feira (14) a
estrutura da Coordenadoria Estadu-
al de Proteção e Defesa Civil do Pa-
raná. O espaço, localizado no Palácio
das Araucárias, em Curitiba, faz o mo-
nitoramento dos eventos climáticos
que ocorrem no Estado por meio do
Cegerd (Centro Estadual de Gerenci-
amento de Riscos e Desastres).

Desde que foi instalado, em
abril 2017, o Cegerd tem contribu-
ído para evitar prejuízos causados
por desastres naturais em todo o
Estado e também com alertas para
a retirada de pessoas de áreas de
risco de enxurradas, enchentes e
deslizamento de terra.

“É um trabalho extremamente
importante, que tem ajudado a re-
duzir os prejuízos e colaborado
com o trabalho de prevenção”, dis-
se o governador.

Segundo os técnicos responsáveis
pelo centro, os prejuízos causados
por intempéries climáticas caíram 80%
nos últimos anos, passando de R$
820 milhões em 2016 para R$ 158 mi-
lhões em 2017.

AJUDA HUMANITÁRIA

Acompanhado do chefe do Ga-
binete Militar da Governadoria, ma-
jor Welby Pereira Sales, o governa-
dor também conheceu outras fren-
tes de trabalho e ações realizadas
pela Defesa Civil do Paraná, como
a captação de recursos federais
para os municípios e o trabalho na
preparação de planos de contingên-
cias em casos de desastres.

O órgão também está constru-
indo depósitos para descentraliza-
ção de ajuda humanitária e adqui-
rindo mais equipamentos para
atendimento a emergências com
produtos químicos e para o com-
bate a incêndios florestais.

NOVO RADAR

O governador Ratinho Jr tam-
bém foi informado que a Defesa
Civil do Paraná está adquirindo
um novo radar para o monitora-

mento de desastres. Hoje, o Es-
tado faz o monitoramento por
meio de 432 estações, sendo 125
hidrológicas, 159 pluviométricas e
122 meteorológicos.

RECEBA ALERTAS E SE CUIDE
Nesta época do ano é normal acontecer vendavais acompanhados de chuvas for tes,
granizos e até mesmo raios. E eles vêm de surpresa.
A Defesa Civil do Paraná disponibilizou serviço de alerta referente ao tempo por
SMS no seu aparelho celular. Se você ainda não é cadastrado e quiser realizar o
cadastro seguem os passos.
Para cadastrar seu CEP, basta enviar a mensagem via SMS para o número 40199.
No texto, informe o CEP em qualquer formato ex: 83045720, 83045-720, 8 3 0 4
5 7 2 0; o importante é receber a mensagem de confirmação, aí você já começará
a receber os aler tas para sua região.
Você pode cadastrar quantos CEPs quiser, mas o cadastro deve ser feito de um a um.
O serviço é totalmente gratuito, tanto o envio de SMS quanto o recebimento de alertas.
Para confirmar os endereços cadastrados, basta enviar a palavra CONSULTAR para
o número 40199, e em seguida você irá receber uma mensagem com todos os
CEPs cadastrados.
Mais informações no site: http://www.defesacivil.pr.gov.br

OUTROS CUIDADOS QUE DEVEM SER
OBSERVADOS SÃO:
� Não permaneça em áreas abertas como campo de futebol, areia do mar,
estacionamentos, quadras, terrenos baldios e estradas de áreas rurais;
� Não fique em alto de prédios;
� Não fique próximo de redes elétricas;
� Não se abrigue debaixo de árvores isoladas;
� Se sua casa for alagada você pode solicitar lona para cobrir os moveis,
porém, a atividade de forrar os materiais com a lona deve ser realizada
somente após o temporal passar;
� Caso alguma árvore cair próxima a sua residência você pode solicitar o cor te
pelo telefone de emergência 193.

Monitoramento ajuda a prevenir e reduzir riscos de desastres naturais
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Montagem das torres deve
demandar ainda mais 3 dias

Os trabalhos para restabelecer
a conexão de rede das torres de
transmissão de energia elétrica na
Avenida das Torres, entre os Bairros
FAG e Parque Verde, na zona oeste
de Cascavel, seguem intensos.

Segundo a Copel, as torres que
estão sendo erguidas agora são es-
truturas de montagem rápida. O obje-
tivo é restabelecer a transmissão o
mais rápido possível, e, por isso, elas
devem ser substituídas por estrutu-
ras mais sólidas posteriormente.

No local, uma das três torres
que caíram na última quinta-feira
(10) devido a um temporal já está
de pé. Outra está sendo montada
no solo e a previsão é de que este-
ja concluída em três dias.

Devido à queda das torres, mais
de 26 mil unidades consumidoras fi-
caram sem luz em Cascavel e região.
O fornecimento foi sendo normaliza-
do ainda durante a noite de quinta-
feira e concluído na sexta-feira.

nnnnn Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Fabio Donegá

Com estruturas mais simples, torres serão substituídas posteriormente
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Porque asas são para quem quer voar... Vânia Müetzemberg

Novos livros I
Olhe que boa notícia! A Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos

adquiriu mais de 200 novos exemplares. Entre os variados títulos recém-

adquiridos estão clássicos como O Mundo de Sofia (Jostein Gaarder) e O

Hobbit (J.R.R. Tolkien) e os mais solicitados atualmente como Para Todos os

Garotos que já Amei (Jenny Han) e O Extraordinário (R.J. Palacio).

Novos livros II
A Biblioteca Pública fica na Rua Paraná,

2.788, Centro de Cascavel, e é aberta de

segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Você

pode conferir os mais de 100 títulos já

disponíveis para empréstimos e também para a

leitura na própria biblioteca. Passe o leitor de

QR Code do seu celular e mergulhe no

maravilhoso mundo da leitura.

Férias Culturais
Ainda dá tempo de curtir as

Férias Culturais em Cascavel. A
atividade segue até a próxima
sexta-feira, promovida pelo
Programa Cultura em Ação

para crianças de 8 a 12 anos.
Sempre das 14h às 17h, em
diversos pontos da cidade:
Hoje é no Teatro Municipal
Sefrin Filho; dias 15 e 16 na
Casa da Cultura Zona Norte e
dias 17 e 18 no Anfiteatro da

Unioeste. Inscrições e
informações: programacultura

emacao@gmail.com e (45)
3903-1347.

Cursos de idioma
O PEL (Programa de Ensino de Línguas) da Unioeste está com inscrições

abertas até 15 de fevereiro de 2019. São oferecidos cursos de seis línguas:
Inglês, Alemão, Italiano, Espanhol, Francês, Japonês e o Português, com foco
na gramática e na produção textual. As inscrições devem ser feitas pelo site
www.unioeste.br/pel. Mais informações: (45) 3220-3161 e 3220-7428, bem

como pelo email: cascavel.pel@unioeste.br.

Com o brilho de quem chega aos 15 anos,

a menina-mulher Gabriella Vicentin

Felicidades!

Marcia Bedin, Cicione
Fornari, Milton Alfredo da
Luz, Valcir José Correia,
Alexandro Araujo, Sidmar
Pommer, Helton Grizzotti,

Luiz Antonio França e José
Luiz Lemos.

Para eu entender o francês, preciso só de três coisas:

que falem devagar, alto e em português!
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • RECORD

Em �O tempo não para� Marocas avisa a

Agustina sobre um possível confronto com os

policiais e pede à mãe que reze por eles.

Elmo se nega a atender Mariacarla em sua

padaria. Rodney avisa a Lúcio que implodirá o

prédio assim que a área for isolada. Vanda

comunica a todos que a implosão do prédio

está suspensa. Livaldo escuta Rodney avisar

a Lúcio que colocará o prédio da Samvita

abaixo assim que o empresário autorizar.

Vanda comunica que Livaldo retrocedeu no

processo da patente do adubo. Samuca,

Marocas e Carmen decidem ir ao local para

alertar os presentes sobre o perigo que

correm ao estarem próximos ao prédio da

empresa. Carmen orienta Elmo a fechar a

padaria e mandar todo mundo embora do

local. Samuca e Marocas avistam o carro de

Rodney e cercam o veículo. Lúcio autoriza

Rodney a implodir o prédio da Samvita.

Lúcio autoriza implosão
do prédio da Samvita

D
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MALHAÇÃO
Santiago pede abrigo a Talíssia e chora no

ombro da amiga. Lourenço desabafa com Paulo.
Pérola beija Alex e Maria Alice vê a cena. Solan-
ge e Fabiana convencem Lourenço de que San-
tiago está sendo influenciado por Michael e seus
amigos. Solange troca mensagens com Rafael e
acredita que ele está interessado nela. Leonor
observa que Dandara e Marcelo se uniram con-
tra Solange. Michael pede um tempo para Santi-
ago. Garoto lamenta a situação de Flora e Tito.
Pérola volta ao colégio e não reconhece Fabia-
na. Lourenço sugere que Santiago faça testes
para um time de futebol fora do Rio de Janeiro.

ESPELHO DA VIDA
Cris discute com Alain e termina o noivado com o

diretor. Alain se irrita com Isabel. Priscila se preocupa
com Cris. Cris afirma a Dalton que precisa voltar ao
passado e revela que deixou o filme de Alain. Cris
pede que André cuide de Ana e Margot. Alain pede
que Bola adie a gravação das cenas de Cris. Maria-
ne confessa a Josi que teme perder Marcelo. Sheila
comenta com Josi e Mariane que Cris pode se afastar
do filme. Cris/Julia volta ao passado e fala com Bendi-
ta que precisa encontrar Danilo. Sheila seduz Bola.
Hugo beija Pat, que se sensibiliza. Gustavo garante a
Cris/Julia que a ajudará a descobrir sobre o relacio-

namento de Danilo e Maristela. Américo aposta no
jogo mais uma vez. Gustavo e seus capangas ame-
açam Danilo.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Sóstenes observa a aproximação de Luz e

Júnior e alerta Gabriel. Gabriel anuncia aos guar-
diães que protegerá a fonte de Valentina. Valen-
tina orienta Eurico a ser seu espião na Irmanda-
de. Ondina desconfia do comportamento de Ma-
chado. Machado comenta com Rita seu receio
de ser chantageado por Valentina. Olavo acon-
selha Laura a não se aproximar de Gabriel. Fir-
mina treina Guilherme para o trabalho. Maltoni
pergunta por Elisa para Jurandir. Geandro res-
gata Lourdes, que o beija. Sampaio atropela León.

TERESA
Aída diz a Mariano que foi ver Esperança para

lhe dizer tudo o que disse seu pai, e tem certeza que
ela agiu aconselhada por Teresa. A bela diz que
não teve nada a ver com a história de Rubens e
Esperança. Mariano diz a Aída que Esperança não
mentiu, e realmente Teresa não tem nada a ver com
sua relação com Rubens. Teresa diz a Mariano
que Arthur descobriu que ele foi seu primeiro ho-
mem e a perdoou. Paloma vai falar com Arthur e ao
atravessar a rua é atropelada.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Ruth diz para Mirela que não há a possibili-

dade de reativar a rádio da escola. Afonso conta
para Durval que vai pedir a Luísa em namoro
em um encontro na padaria. Débora tenta se
desculpar com Marcelo. Luísa recebe um enve-
lope com um convite romântico de Afonso. João
diz para Poliana parar de incentivar Afonso e
Luísa ficarem juntos, pois Marcelo é seu verda-
deiro amor. As crianças seguem o furgão e con-
frontam o homem que retira o pacote misterioso
do veículo.

JESUS
Anás tenta convencer Caifás a se deitar com

Judite. Petronius fica admirado ao ver que o Hi-
drópico foi curado. Asisa fica mexida com as pa-
lavras de Yoná. Em conversa com Tiago Justo,
Nicodemos fala da importância de perdoar. De-
borah diz que não vai tirar o filho da mulher que
o criou. Madalena se queixa da insistência de
Judas Iscariotes. Judas Tadeu fala do encontro
com Helena. Simão Zelote flagra Barrabás com
uma adaga. Cláudia flagra Caius chantageando
Helena. Adela questiona a atitude de Gestas. Si-
mão Zelote exige uma explicação de Barrabás.
Pilatos descobre que Jesus curou o Hidrópico.
Abel vai ao encontro de Jesus.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você se sentirá corajoso hoje. É hora de uma
explicação complicada. Você está recuperando a
sua forma muscular. Você vai se sentir mais leve e
seus reflexos serão mais nítidos.

To
ur

o

O seu excelente humor está estimulando as pes-
soas que o rodeiam. É hora de se concentrar em
suas conexões próximas. Seria aconselhável se
dar algum tempo para não ter de pensar sobre
assuntos em pauta. Você está exausto.

G
êm

os

Você está bem no meio da ação, o que é revitali-
zante. Você ainda vai ter que fazer uma pausa
eventualmente. Você não tem motivação para cui-
dar de si mesmo, uma tendência ao excesso pode
ameaçar a sua saúde.

C
ân

ce
r Você vai ter muito o que fazer hoje! A sensação de

cansaço irá dificultar um pouco as suas ativida-
des. A culpa é da sua dieta.

Le
ão

Você estará mais determinado do que nunca a
manter os seus compromissos e vai ter orgulho do
que conseguiu. Você põe muita energia em tudo
que faz e precisa de um descanso; encontre um
tempo para relaxar em um ambiente calmo.

V
ir

ge
m

A sensibilidade lhe permitirá entender um proble-
ma complexo em uma pessoa ao seu redor. O
excesso de indulgência na mesa está causando
aumento de peso. Modere-se, você precisa elimi-
nar certas coisas e fazer exercícios e, em seguida,
você vai se sentir mais dinâmico.

Li
br

a

Uma discussão que você teve no mês passado
está de volta para o primeiro plano. Será a hora
de chegar ao centro da questão com o seu parcei-
ro para resolver as coisas de uma vez por todas.

E
sc

or
pi

ão Hoje será um dia cheio de conselhos e você che-
gará a um novo nível de maturidade. Você tem
escondido seu cansaço, mas precisa pensar em
recuperar o sono perdido.

S
ag

it
ár

io O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom em
ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça pausas
porque você não tem se cuidado muito bem fisica-
mente. Tenha cuidado com cãibras musculares e
com movimentos errados.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai receber uma notícia que vai lhe agradar.

Você estará em um estado de espírito combativo e
determinado a se aproximar de seus objetivos,
então siga adiante. Você se sentirá mais aliviado
de tensões nervosas se mantiver sua vida social
separada de seus sentimentos.

A
qu

ár
io

Seus pensamentos estão se tornando mais cla-
ros. É hora de começar a se concentrar em você
mesmo. Você precisa liberar as ideias fixas e re-
encontrar o seu dinamismo, isso lhe trará um pou-
co de ar fresco.

 P
ei

xe
s Esforce-se caso a tentação esteja muito forte. Você

está encontrando dificuldades para se manter em
equilíbrio emocional hoje. Você está se sentindo
na melhor forma e estável o suficiente para en-
frentar o que precisa ser enfrentado.



POLÍCIA12
HOJE NEWS, 15 DE JANEIRO DE 2019

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Mariana será a primeira
mulher a chefiar a 15ª SDP

Depois de a Secretaria Estadual de

Segurança Pública definir os nomes da

cúpula da Polícia Civil do Paraná no Gover-

no Ratinho Junior, a instituição inicia a par-

tir de agora a nomeação dos novos dele-

gados subdivisionais em todo o Estado.

Em Cascavel, mudança já confirma-

da é a saída do delegado Nagib Nassif

Palma, que troca a chefia da 15ª SDP

(Subdivisão Policial) pela chefia da 13ª

SDP, em Ponta Grossa. No lugar dele

assume a delegada Mariana Vieira, que

até então chefiava a Delegacia de Ho-

micídios. Mariana é a primeira mulher

a assumir o comando da Delegacia da

Polícia Civil de Cascavel.

As mudanças em relação aos car-

gos dos delegados Mariana e Nagib fo-

ram oficializadas pelo DPC (Departa-

mento de Polícia Civil) pelas Portarias

43 e 44, datadas de 4 de janeiro, e,

embora a DPI (Divisão Policial do Interi-

or) ainda não tenha definido a data da

transmissão de cargo, os delegados fa-

laram sobre a troca de chefia na ma-

nhã dessa segunda-feira (14).

Mariana tem 36 anos e já atuou nas

Delegacias de Céu Azul e Santa Tereza

do Oeste, Delegacia da Mulher de Cas-

cavel e atualmente está à frente da De-

legacia de Homicídios de Cascavel.

Mariana é especialista em Direito

Público e pós-graduanda em Seguran-

ça Pública e Atividade Policial. Na Po-

lícia Civil desde 2009, é a primeira mu-

lher a assumir a chefia da 15ª SDP e

disse que se empenhará em dar con-

tinuidade aos resultados que Nagib vi-

nha alcançando.

Segundo ela, o fato de ter nascido e

se criado em Cascavel traz uma res-

ponsabilidade ainda maior: “Essa é mi-

nha cidade, é minha origem, onde eu

moro com a minha família, então não é

exagero eu dizer que tenho um carinho

especial por essa cidade. Para desen-

volver essa missão, trarei algumas prá-

ticas que já adotei nas outras unidades,

em especial a DH [Delegacia de Homi-

cídios], que é fazer um trabalho policial

com excelência desde um primeiro aten-

dimento até o fim, com profissionalis-

mo e tecnicidade”.

PERFIL OPERACIONAL
De acordo com Nagib Nassif Palma, a remoção de profissionais é um
movimento natural com a mudança de governo. Ele aproveitou a ocasião
para listar os resultados alcançados em oito meses à frente da 15ª SDP e
agradeceu aos servidores da sua equipe e às demais forças policiais de
Cascavel, que contribuíram com a Polícia Civil. “O bom resultado das nossas
ações surtiram reflexos na criminalidade da região e, por essa razão, fui
escolhido e requisitado para a cidade de Ponta Grossa, a qual necessita de
um perfil mais operacional. Ponta Grossa é a maior subdivisão do Estado e
acharam que meu perfil caberia bem lá”.
Segundo Nagib, a delegada Mariana Vieira tem esse mesmo perfil
operacional, foi escolhida para continuar a linha de trabalho que já
vinha sendo desenvolvido: “A doutora Mariana, embora jovem de idade e
de carreira, está totalmente capacitada porque já mostrou isso em
números e ela fazia parte principal da minha equipe. Ela é, sem prejuízo
aos demais, um dos meus braços-fortes aqui e dentro de todo esse
trabalho que foi feito”, elogiou Nagib.

CRONOGRAMA DE NOMEAÇÕES
A DPI não confirmou quem preencherá o cargo que fica vago na Delegacia de
Homicídios nem os nomes para os demais cargos em Cascavel e nas cidades de
abrangência da 15ª SDP.
Para a função de superintendente da 15ª SDP, especula-se o nome do investigador
Everton Klauss, que hoje atua como
investigador na DH de Cascavel.
De acordo com a assessoria da Polícia
Civil no Paraná, a cúpula tem até 30
dias para definir todos os nomes do
segundo escalão, o qual ficará
responsável por nomear os novos
delegados em outros 30 dias.

 Reportagem: Bethania Davies

   Foto: Bethania Davies

Nagib rasga elogios a Mariana, que vai comandar a Polícia Civil de Cascavel
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Giro da
Violência
De volta para casa
Recebeu alta do HU (Hospital
Universitário), domingo (13), Diciula
das Graças do Nascimento, de 55 anos.
Ela foi atacada por centenas de abelhas
no dia 5 de janeiro na casa onde mora,
no Parque Residencial Clarito, região
norte de Cascavel. Diciula ficou cinco
dias na UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) em coma. Na última quinta-
feira (10) ela foi levada para o quarto,
com significativa melhora no estado de
saúde e desde então estava em
observação. De acordo com a assessoria
do HU, a mulher “foi liberada no
domingo de manhã e, fora de perigo, se
recupera em casa a partir de agora”.

Agredida pelo filho
Uma mulher de 74 anos foi atendida
pelo Siate após ser agredida pelo próprio
filho no Bairro Brazmadeira, região norte
de Cascavel. A agressão aconteceu na
tarde de domingo (13). Iracema Leal
sofreu sérias contusões no rosto e foi
encaminhada à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília, onde permanecia
internada na tarde dessa segunda-feira
(14). De acordo com a Polícia Militar,
além de dar socos no rosto da mãe, o
homem de 42 anos ainda tentou
enforcá-la com um cadarço de sapato.
Ele está preso na 15ª Subdivisão Policial
de Cascavel e deve responder por
tentativa de homicídio.

Bateu e fugiu
Um homem ficou ferido em uma colisão
entre dois carros registrada no
cruzamento da Rua Aleijadinho com a
Rua do Feitor, no Bairro Universitário,
em Cascavel, na tarde dessa segunda-
feira (14). A vítima, identificada como
Ricardo, de 47 anos, conduzia um Palio
que foi atingido por outro veículo que
furou a preferencial. Ele sofreu uma
contusão no tórax e foi encaminhado
para a UPA Veneza. Testemunhas
relataram que o outro carro era um Golf
de cor verde, mas o condutor fugiu do
local sem prestar auxílio.

Menos mortes
A 3ª Companhia da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Cascavel divulgou
balanço do ano de 2018. Houve queda de 12,5% dos acidentes nas rodovias
estaduais de abrangência da Cia: 827 acidentes contra 945 registrados em
2017. O número de mortes caiu 46,7%: de 107 registradas em 2017 para 57
ano passado. E o número de feridos em acidentes também foi menor: de 845 em
2017 para 791 em 2018.  De acordo com a PRE, a diminuição nos números de
mortos e feridos em acidentes nos oito postos das rodovias estaduais é reflexo
do aumento de operações de fiscalização desenvolvidas ao longo do ano.

NOTA

Vitima de acidente é
procurado por homicídio

Deve ser preso assim que receber
alta do Hospital Bom Jesus, de Tole-
do, o cascavelense que foi vítima de
um grave acidente registrado na BR-
163, perto de Quatro Pontes, na tar-
de de domingo (13). O rapaz de 19
anos identificado como Jeferson To-
nin Magalhães é acusado de matar a
companheira Caline Alvez Pires de
Morais, de 20 anos, no dia 2 de mar-
ço do ano passado, no Bairro 14 de
Novembro, com dois tiros.

Jeferson conduzia um veículo Siena
de cor preta com placas do Paraguai
quando tentou forçar a ultrapassagem
e colidiu lateralmente com um caminhão
bitrem que transitava no sentido con-

trário. Ele ficou preso nas ferragens e
gravemente ferido. Conforme a polícia,
o rapaz portava CNH (Carteira Nacional
de Habilitação) falsificada.

Jeferson foi encaminhado ao
Hospital Bom Jesus, onde passou
por procedimentos cirúrgicos nos
dois fêmures em razão de fraturas e
está em recuperação.

Durante o internamento hospita-
lar, Jeferson está sob custódia da Po-
lícia Civil de Toledo, que, após a alta,
deve encaminhá-lo para a 15ª Sub-
divisão Policial de Cascavel, onde ele
ficará preso à disposição da Justiça.

 Reportagem: Bethania Davies

   Fotos: AquiAgora.net

PROCURADO por homicídio, rapaz sofreu fraturas nas pernas
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Serpente Aurinegra divulga os
valores das entradas para estreia

Em contagem regressiva para a
estreia no Paranaense de Futebol
2019, no domingo (20), contra o
Toledo, o FC Cascavel divulgou, on-
tem, os valores dos ingressos para o
clássico que será realizado no Estádio
Olímpico Regional, às 17h.

Os bilhetes custam de R$ 15 a R$
60. O valor mais barato é para meia-
entrada no setor de arquibancadas
descobertas (o valor da inteira será
R$ 30), enquanto o valor mais caro é
para entradas interiras para as cadei-
ras cobertas (neste setor, a meia-en-
trada será vendida a R$ 30).

Além de Cascavel, e no site da
equipe (www.fccascavel.com.br), os
ingressos estão sendo comercializados
em Toledo, Foz do Iguaçu, Matelân-
dia, Marechal Cândido Rondon, Medi-
aneira, Missal, Santa Helena, São Mi-
guel do Iguaçu, Itaipulandia e Guaíra.

Vale lembrar que o sócio-torcedor
da equipe não paga ingresso, além de
concorrer a mais de R$ 400 mil em
prêmios. São 19 motos (eram 20, uma
já foi sorteada), cinco carros e um
apartamento. São quatro opções de
plano: Bronze (R$ 99), Prata (R$ 199),
Ouro (R$ 299) e Diamante (R$ 399).

CASCAVEL FUTSAL INICIA
HOJE A PRÉ-TEMPORADA
Com nova comissão técnica e o elenco
bastante reformulado em relação ao
ano passado, o Cascavel Futsal inicia
hoje os trabalhos da pré-temporada
2019, às 16h, no Ginásio da Neva.
A equipe cascavelense é uma das
primeiras do Estado a dar o pontapé
inicial na preparação. Também pudera,
são 13 novos jogadores e apenas
quatro remanescentes do ano passado:
o fixo Issamu, os alas Adeirton e
Madson e o pivô Jorginho.
Já as novidades ficam por conta dos
goleiros Barack (Corinthians) e Thiago
(Barueri); dos fixos Gustavo Saraiva
(Associação Parobeense) e Deivão
(Assoeva); dos alas Rabisco (Peñiscola
Rehabmedic/ESP), Edimar (Joaçaba),
Parrel (Marechal), Wilsonho (Atlântico),
Humberto (Associação Parobeense) e
Pedala (Associação Uruguaiense); e os
pivôs Roni (Associação Parobeense) e
Diego (Jaraguá).
Além deles, o goleiro Alê Falcone, que
iniciou a temporada na equipe
cascavelense, mas que no segundo
semestre se transferiu para o futsal
português, retorna para o Cascavel
Futsal, que deverá estrear oficialmente
na temporada no mês de março.

Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- RODRIGO PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS E ELAINE CARDOSO CARLOS

Cascavel, 14  de janeiro de  2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

NOVO ESCUDO
A reformulação no Cascavel Futsal não
ficou apenas dentro de quadra. Ontem a
diretoria apresentou o novo escudo da
equipe (foto), que agora tem a cabeça
de uma serpente como destaque, além
do nome Adecca (Associação Desportiva
e Cultural de Cascavel),
que consta no CNPJ
da equipe, desde
2016. Até então, o
escudo utilizado
tinha como
destaque o mapa do
Estado do Paraná, o
nome Cascavel Futsal
Clube e o ano “1996”.

Técnico Paulo

Foiani conversou

bastante com os

atletas antes do

treino de ontem

FC CASCAVEL
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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.

Cascavel, 10  DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Agnaldo Joaquim da Silva e Salete Maria de Lima

2- Ademar Tavares dos Passos e Maria de Lourdes Moreira de

Amorim

3- Tiago Zenere Mohr e Keila Bonfim de Oliveira

4- Genivaldo Pereira Sales e Ivete Cordeiro dos Santos

5- Roosevelt Rocha Tenório e Daniele Bastos de Carvalho

6- Isaque Elias Barboza e Caroline Carvalho Barbosa

7- Gilberto de Souza Cabral e Andreia Angela Silva

8- Ulisses de Sales Rodrigues e Sinei de Oliveira Gonçalves

9- Elissandro Vantuir de Carvalho e Gisele da Rosa

Alheio aos problemas extracam-
po, ainda que a dívida recente com
aluguéis que pegou os dirigentes
de surpresa tenha causado impac-
to no departamento de futebol, o
Cascavel Clube Recreativo está
pronto para visitar o Atlhetico nes-
te sábado, no jogo que abrirá o Pa-
ranaense de Futebol 2019, às 17h,
na Arena da Baixada.

“A preparação está dentro daqui-
lo que planejamos, os atletas estão
correspondendo bem. Houve saída
de jogadores importantes, mas os
que permaneceram estão correspon-
dendo bem, tanto a parte física, quan-
to técnica, quanto tática, hoje em dia
nós não separamos as três valênci-
as no futebol. Então, vamos entrar
bem no campeonato”, garante o pre-
parador físico Guilherme Melhado.

Já o comando técnico da equipe
segue sem um nome definitivo. Auxi-
liar na conquista do vice-campeona-
to da Segundona 2018, Rodrigues
esteve à frente da Serpente no amis-
toso de domingo contra o Foz do Igua-
çu, em Medianeira, e viu seus coman-
dados vencerem por 1 a 0. O gol da
vitória foi marcado por Fernando aos
38min do segundo tempo, num chu-
te da entrada da grande área.

“Cada jogo será uma decisão para
nós, mas será a partir da segunda ou
da terceira rodada que vamos mos-
trar mais ritmo de jogo. Para essa es-
treia, chegamos 100% em se falando
de grupo, e esperamos não deixar de
somar pontos. Não podemos nem
pensar em querer ‘acordar’ lá na fren-
te para se recuperar. Estão todos ci-
entes e espero que consigamos um
bom resultado na estreia”, diz Fernan-
des, auxiliar técnico permanente do
CCR, que ainda não sabe se coman-
dará o time na Arena da Baixada, pois
a diretoria mantém conversas com trei-
nadores e espera anunciar um nome
nos próximos dias.

Cascavel CR preparado
FÁBIO DONEGÁ
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COPA SÃO PAULO

15h Rio Preto x Cruzeiro

17h15 Botafogo x Guarani

19h30 Mirassol x São Paulo

21h45 Palmeiras x Figueirense

COPA DO NORDESTE

22h30 CSA x Vitória

22h30 Botafogo x Santa Cruz

22h30 Náutico x Fortaleza

FRANCÊS

16h Angers x Bordeaux

18h PSG x Montpellier

JOGAM HOJE

A Copinha afunilou
Competição iniciada há menos de

duas semanas com 128 equipes de
todo o País, a Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior 2019, que marca a edi-
ção de 50 anos da competição, afu-
nilou e hoje definirá os primeiros clas-
sificados para as quartas de final, eta-
pa que reúne apenas oito times.

Eles sairão dos seguintes confron-
tos: Rio Preto x Cruzeiro (15h), Bota-
fogo x Guarani (17h15), Mirassol x São
Paulo (19h) e Palmeiras x Figueirense
(21h45). Os outros quatro jogos das
oitavas de final serão amanhã. Os du-
elos foram definidos ontem.

Melhor para o Coritiba, que venceu

o São Caetano nos pênaltis e segue
como único representante do Paraná
na competição. O jogo foi emocionan-
te na Rua Javari. O São Caetano co-
meçou melhor, pressionando, mas foi
o Coxa quem marcou primeiro, aos
32 minutos, com um golaço do arti-
lheiro Igor Paixão, de primeira, de den-
tro da área. Os demais gols saíram to-
dos na segunda etapa: Gabriel Silva
empatou aos 11min, Hernandes virou
para o São Caetano aos 21min, e Igor
Paixão, novamente, recolocou o Cori-
tiba no jogo, aos 25min.

Nos pênaltis, foram 18 cobranças
até o Alviverde comemorar a vitória

por 6 a 5. Foram quatro tiros desper-
diçados pelo time paulista e três pela
equipe paranaense, que amanhã en-
frentará o Vasco nas quartas de final.

Volante recém-contratado junto ao
Coritiba, Matheus Galdezani seria
apresentado ontem à tarde pelo
Internacional, mas uma lesão sofrida
durante o treinamento da manhã
interrompeu a programação inicial. É
que o jogador, que deixou a atividade
carregado, rompeu ligamento cruzado
anterior do joelho direito e precisará
passar por cirurgia. Com isso, vai ficar
afastado dos gramados por sete
meses. A lesão ocorreu justo no
primeiro treinamento dele com o grupo
de jogadores. Sozinho, ele trancou o
pé no gramado e, ao fazer um giro,
teve uma entorse. Sem conseguir
apoiar o pé no chão, saiu carregado
do CT Parque Gigante.

ALEXANDRE LOPS

Copa do Nordeste começa hoje com promessa
de clássico em todas as rodadas

Misturando times das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste 2019 começa nesta terça-feira e

promete muita emoção já na primeira fase. Isso por conta do novo formato, que vai proporcionar mais clássicos.

São dois grupos de oito times cada, com as equipes de uma chave enfrentando os da outra, em jogos apenas de ida e com
os quatro primeiros de cada grupo avançando às quartas de final. Desta forma, haverá grandes clássicos locais, como Santa

Cruz x Náutico, Bahia x Vitória, Ceará x Fortaleza, CRB x CSA, Confiança x Sergipe e Moto Club x Sampaio Corrêa, este

último o atual campeão. Também haverá embates regionais de muita rivalidade, como Santa Cruz x Bahia e Santa Cruz x

Ceará, além de Náutico x Vitória e Ceará x Vitória. Nesta terça-feira, três jogos abrem a competição às 22h30 (de Brasília):

CSA x Vitória, Botafogo x Santa Cruz e Náutico x Fortaleza.


