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 Nunca pesquisar foi tão importante quanto agora. O Procon de Cascavel acaba de
divulgar análise de preços praticados por 75 postos de combustíveis da cidade e as

variações impressionam.

Preço dos combustíveis
varia até 20% na cidade
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Parque Salto Portão: recuperação
da mata nativa vai demorar 20 anos

Ao lado do ministro dos Esportes, Leandro Cruz Fróes da Silva, o prefeito Leonaldo
Paranhos entregou ontem à noite o Centro de Iniciação ao Esporte Alice Martelli, no

Bairro Alto Alegre, um projeto que promete ser uma referência para jovens atletas, espe-
cialmente da ginástica rítmica. Em seu discurso, o prefeito lembrou do desafio que foi

retomar e concluir a obra e enalteceu a grande desportista que foi Alice Martelli.
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AÍLTON SANTOS

 Referência no esporte Referência no esporte
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Governador eleito Ratinho

Junior, sobre seu projeto de

integrar os oceanos Atlântico

e Pacífico já apresentado ao

futuro presidente Jair

Bolsonaro, que vai ligar

Paranaguá ao Chile.

 “Seria uma espécie de canal

do Panamá da América

Latina, um grande projeto

criado em parceria com os

países que fazem parte do

nosso continente, que

impulsionaria as exportações

e beneficiaria a todos os

países vizinhos ao Brasil”

Opinião

Megasena
Concurso: 2105

11 13 16 24 31 46

Dupla sena
Concurso: 18756

21 23 29 33 35 411º sorteio

08 22 23 30 42 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1748

01 03 05 06 07 09 10 11
12 17 18 19 21 22 25

Quina
Concurso:  4848

11 15 42 44 56

Timemania
Concurso: 1268

07 17 43 45 65 70 72
TIME DO RORAIMA/RR

Lotomania
Concurso: 1926

02 10 12 17 18 28 32
33 36 44 46 50 58 64

67 68 69 71 75 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05343

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

58.330
08.008

23.181
71.269

45.762

Dia da Sorte
Concurso: 087

07 09 10 15 18 21 22
JANEIROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

36
Quarta

Curitiba
Quinta

31
Quarta

30
Quinta

211621

Fases da lua

F
o

n
te

: 
S
im

e
p

a
r

20 32

NOVA

07/12 - 21h42
CHEIA

22/12 - 15h50
MINGUANTE

29/12 - 07h36
CRESCENTE

15/12 - 09h49

Sol Sol Sol Nublado

 DIVULGAÇÃO

A SOMBRA DO SUICÍDIO
ENTRE OS JOVENS

 Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicam que o
suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens no mundo. Julio
Jacobo Waiselfisz, sociólogo e coordenador do Mapa da Violência no
Brasil, endossou esses dados ao apresentar em um de seus estudos que
o número de suicídios aumentou 65% na faixa etária dos 10 aos 14 anos,
e em 45% dos 15 aos 19 anos, no período entre os anos 2000 e 2015. Os
números são alarmantes e a situação exige atenção da sociedade.

Os motivos são multifatoriais: um cérebro adolescente em formação,
com as incertezas próprias dessa idade, aliado a uma criação superpro-
tetora. Soma-se a isso a obrigatoriedade de ser feliz a qualquer custo em
um mundo onde a tecnologia que une também afasta as pessoas. Difícil
administrar, certo?

Diante de tantas incertezas, a ansiedade e a depressão podem
bater à porta e, para muitos deles, o suicídio é a saída na ânsia de
exterminar o sofrimento e o desespero. Cabe aos pais transmitir segu-
rança aos filhos durante a vida.

O suicídio é uma forma de fugir do mundo, resultado da ausência de
objetivos. A vida perde o sentido e eles deixam de acreditar. Se um
adolescente se suicida por desesperança, a sociedade na qual ele vive
certamente também está adoecida.

Caso a depressão já esteja instalada, torna-se indispensável procu-
rar um profissional para o tratamento desse adolescente. Aos educado-
res, cabe a contribuição de fazer com que os alunos desviem o olhar da
tela do celular, contemplem a natureza e se entusiasmem por ela, criando
uma visão sistêmica da vida que apresenta desafios, mas que também
traz oportunidades de crescimento.

Acima de tudo, é necessário desenvolver a consciência de que todo
desejo pede realização, mas que nem todo desejo poderá ser realizado.
Pois é neste ponto que surge a frustração.

E, neste âmbito, dois instintos devem ser levados em consideração:
de vida (Eros) e o de morte (Thanatos). Quando o instinto de morte
prevalece a vida corre perigo. Devemos cuidar dos nossos jovens para
não lhes faltar o principal: amor. Suicídio é a falência do amor.

Ivo Carraro é psicólogo e professor do Centro
Universitário Internacional Uninter
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Orientação de férias
Para reduzir os custos - sem comprometer o atendimento

ao público -, a recomendação aos secretários municipais é
de que autorizem agora as férias de servidores que dispõem

do benefício já vencido. A medida vale para todas as
repartições, inclusive a Secretaria de Saúde, no entanto,
desde que nenhuma UBS (Unidade Básica de Saúde) feche
as portas. O cronograma na pasta está sob os cuidados do

secretário Rubens Griep. “É uma medida eficiente, pois
nesse período existe uma redução da demanda. O ideal é

otimizar a estrutura e por consequência reduzir os gastos,
inclusive oportunizando férias agora ao maior número de
servidores para atender a população em épocas de procura
mais intensa”, argumenta a diretora de Gestão de Pessoas,

Vanilse da Silva Schenfert.

LIXO DESEMBOLSADO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Às vésperas do Natal, um minitrem percorrerá as ruas de Cascavel.

A atração custará R$ 8 mil aos cofres públicos e será
paga pela Fundação da Cultura e Esporte.

Neste ano, a prefeitura teve que cobrir um furo de R$ 10
milhões na conta do serviço de coleta de lixo em
Cascavel. Os contribuintes pagaram R$ 24,7 milhões, mas
a empresa cobrou R$ 34,7 milhões.

Decreto
Na próxima semana as
escolas municipais e os
Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil)
entram em férias coletivas.
É a exceção no
funcionalismo público.
Porém, ainda esta semana
deve ficar pronto um
decreto assinado pelo
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) instituindo ponto
facultativo no recesso de
Natal e Ano-Novo.

IPTU
Os vereadores terão, como
sempre, pouco tempo para
analisar o projeto
encaminhado pelo
Executivo municipal para
reajustar o IPTU - ontem o
pedido de urgência teve
voto contrário único de

Fernando Hallberg. O
projeto será votado na
próxima segunda-feira, sem
necessidade de sessões
extraordinárias. A Câmara
entra em recesso
administrativo dia 21 de
dezembro.

Defesas
Embora o silêncio seja
geral, o caso do vereador
Damasceno Júnior (PSDC)
continua em análise. O
parlamentar deve apresentar
segunda-feira a defesa
sobre a denúncia de que ele
cobra de seus assessores a
devolução de parte dos
salários. A Comissão de
Ética receberá a alegação e
dará prosseguimento à
investigação. O recesso
legislativo deve
interromper o trabalho
temporariamente.

Obras suspensas
atrasam o PDI

Um desentendimento ju-
rídico entre o BID (Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento) e o TCE-PR (Tribunal
de Contas do Estado do Pa-
raná) tende a atrasar ainda
mais a conclusão das obras
do PDI (Programa de Desen-
volvimento Integrado). Duas
obras tiveram licitações sus-
pensas pela Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e
Gestão: de pavimentação do
binário Kennedy/Recife e da
José de Sá Cavalcante/Je-
quitibá. No caso do prolon-
gamento da Kennedy/Reci-
fe, a licitação teve que ser
suspensa pela segunda vez.

A prefeitura alega que
decidiu interromper os certa-
mes e solicitar ao BID uma
orientação a respeito do po-
sicionamento a ser tomado.

No entendimento do Mu-
nicípio, “o BID tem sua pró-
pria política de aquisição de-
terminada por uma lei espe-
cífica imposta pelo próprio
banco. Porém, o Tribunal de

Contas está exigindo que o
Município se baseie na Lei
8.666 - Lei das Licitações -,
gerando o conflito”, explica
Edson Zureck, secretário de
Planejamento.

Sem um posicionamento
oficial do BID, as obras se-
guem sem previsão de quan-
do serão iniciadas. O receio
da prefeitura é que, em fun-
ção da exigência do TCE,
sejam aplicadas multas ou
sanções - inclusive correndo
o risco de negativa de futu-
ros empréstimos.

Também será considera-
do pelo Município se a orien-
tação é que o TCE seja igno-
rado e sejam seguidas as
diretrizes do banco. “Sendo
mantida a exigência do BID
para que sejam seguidas
suas regras, neste caso, o
Município vai solicitar que haja
uma intervenção no TCE, a fim
de garantir a realização dos
certames de forma legal”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Contra o tempo
As obras já deveriam ter sido iniciadas - visto que o
prazo final do contrato com o BID terminaria em

dezembro. No entanto, a prefeitura obteve um acréscimo
de prazo para a finalização de todos os serviços

estabelecidos até junho do ano que vem.
Diante do impasse, a prefeitura justificou também ao BID

que o atraso ocorreu em virtude do posicionamento do TCE.

AS OBRAS
A obra em discussão contempla o prolongamento das Ruas
Presidente Kennedy e Recife, no Bairro Santa Cruz, até a
Avenida da FAG, e a licitação estima custo de R$ 3,6 milhões
- cobertos pelo empréstimo do BID. Esse serviço deveria ser
concluído em seis meses.
Já para a obra da Rua José de Sá Cavalcante haverá ligação
dos Bairros Claudete e Cancelli, com acesso ao Bairro
Canadá e acesso à Rua Jequitibá, que liga o Recanto Tropical
ao Bairro Parque Verde. O custo estimado é de R$ 5 milhões.
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 Durante toda a terça-feira (11),
profissionais da educação estiveram
reunidos na Unipar de Cascavel para
o 4º Fórum Municipal de Educação.
No encontro foram discutidos os
principais desafios para a readequa-
ção do currículo para a rede pública
municipal de ensino de Cascavel,
em face à BNCC (Base Nacional Co-
mum Curricular), documento norma-
tivo que determina que todas as re-
des de educação do País precisam
rever seus documentos orientado-
res e os que ainda não o possuem
têm a incumbência de elaborá-lo.

A secretária de Educação, Mar-
cia Baldini, destacou a importância
do evento: “O Fórum Municipal de
Educação é um órgão bastante im-
portante, de caráter deliberativo,
que objetiva fortalecer a gestão de-
mocrática, e nesse momento nós
temos o objetivo de discutir o currí-
culo para a Rede Pública Municipal
de Ensino, revisitar o currículo, que

já há dez anos vem sendo imple-
mentado no Município de Cascavel
com muito êxito e sucesso”.

Marcia lembrou que o Fórum de
Educação sempre auxiliou em ques-

ÁRVORE SOLIDÁRIA
A alegria tomou conta dos aluninhos do Cmei
Geraldo Figueiredo na manhã de ontem. Os 44
alunos de um a três anos, atendidos pela unidade
do Bairro Santa Cruz, região oeste de Cascavel,
receberam uma visita especial: o Papai Noel levou
o encanto desta época natalina. E, claro,
presentes! Cada criança ganhou um presente
doado pelos clientes do Shopping JL durante a
campanha Árvore Solidária deste ano. “É bastante
importante. Como atendemos numa região bem
carente, tem crianças que, com certeza, não
receberiam presente neste Natal. Para eles, isso
tem muito significado. Para os pais também. E a
visita do Papai Noel é algo que eles esperavam o
ano todo”, conta e agradece Neide da Silva,
diretora do Cmei Geraldo Figueiredo.

Fórum põe em debate
readequação do Currículo

DIVULGAÇÃO

tões de grande relevância, como a
organização da Secretaria de Educa-
ção e as funções dos profissionais
que atuam nas escolas e ainda a res-
peito do financiamento da Educação.

 Escola Feliz: Mais uma
grande reforma pronta

Está marcada para esta quarta-feira (12), às 8h15, a inauguração das obras de
reforma da Escola Municipal Irene Rickli, do Bairro Cascavel Velho. A unidade foi

uma das primeiras a ser contemplada com serviços durante a implantação do
Território Cidadão I, no entanto, diante da necessidade de uma grande

intervenção na estrutura, o Município viabilizou uma reforma geral na escola.
A reforma contemplou a readequação da cozinha, depósito de merenda e

lavanderia, com a pintura desses ambientes. As instalações sanitárias de uso
coletivo também foram adequadas, com a substituição total dos revestimentos
de piso e paredes. Houve a substituição de todas as esquadrias e as instalações

elétricas de adequações sanitárias e de combate a incêndio. No ginásio foi feita a
substituição do piso, bem como adequação de acesso.

A licitação dessa obra obteve desconto de 27,9% sobre o valor máximo de
contratação estipulado para a licitação de R$ 1.603.517,33. A WZK Construções
Ltda ME venceu o certame pelo valor de R$ 1.156.135,93, o que equivale a uma

economia de R$ 447.381,40 aos cofres públicos.
A Escola Municipal Irene Rickli fica na Rua Munique, no Bairro Cascavel Velho.
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O prometido transporte público
mais ágil e o sonhado bilhete tem-
poral vão demorar um pouco mais
para virar realidade. O que era para
ser novembro foi para dezembro e
agora ficou para “meados de janei-
ro” a nova previsão para início dos
corredores exclusivos para ônibus
das Avenidas Brasil, Barão do Rio
Branco e Tancredo Neves, bem como
o uso dos Terminais de Transbordo
Oeste e Sudoeste. A informação é
da Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito).

“Falta a Avenida Tancredo para
ficar pronta, os tachões para serem
instalados; a terceira faixa das ave-

Transporte público: nova
data incerta e não sabida

CORREDORES exclusivos devem ser sinalizados

nidas pintadas... São detalhes,
mas que vão atrasar o início da
operação”, explica o presidente Al-
sir Pelissaro.

Conforme ele, a instalação dos
tachões que vão separar a via ex-
clusiva e a pintura dos corredores
começam nesta quarta-feira. A em-
presa Sinales Sinalização Espírito
Santo Ltda. vai receber R$ 618 mil
para colocar 10,2 mil tachões nes-
sas três avenidas e fazer a sinali-
zação horizontal dos três corredo-
res. O início das instalações será
na Avenida Brasil, na altura da Rua
Corbélia, no Bairro São Cristóvão,
zona leste da Cascavel.

 NESTE ANO É IMPOSSÍVEL!
O supervisor de transporte Victor Cararo, da Viação Ca-

pital do Oeste, informou que os novos ônibus adquiridos
pela empresa estão com a documentação pronta para ro-
dar e que a concessionária está na reta final de adequa-
ções como adesivar os veículos.

“Depois que tivermos as tabelas definitivas, uma data
bem certinha, vamos nos organizar com os colaboradores
da empresa. Tem que ver se vai precisar de mais motoris-
tas, organizar as datas com as férias dos funcionários, fa-
zer treinamentos, enfim, este ano é impossível começar as
operações! Temos pouco tempo”.

Nesta quarta-feira está agendada uma reunião na Cettrans para acertar a

integração do cartão ValeSim, que deve dar a possibilidade de o passageiro

trocar de ônibus na rua sem pagar outra passagem nem precisar descer em

um terminal. “Testes serão feitos, linhas serão escolhidas para ter esse

sistema e vamos também estipular o tempo para a troca de ônibus, bem

como todos os detalhes técnicos e as datas”, antecipa o presidente Alsir

Pelissaro. Mas é só amanhã que haverá outra reunião na companhia para

acertar definitivamente a data de início da operação do novo sistema de

transporte. “As empresas receberam as novas tabelas com os itinerários do

modal e agora estão analisando, para na quinta-feira darem o retorno e

pedirem alterações se forem necessárias. Após isso vamos divulgar todas as

mudanças para a população e a data de início do novo modal”, afirma.

Reuniões decidem futuro

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos

NOVOS terminais serão ativados só em janeiro
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 Nunca pesquisar foi tão impor-
tante quanto agora. O Procon de Cas-
cavel acaba de divulgar análise de
preços realizada com 75 postos de
combustíveis da cidade, coletados
na semana passada. E as variações
impressionam. O diesel comum teve
a maior variação: 19,2% de diferen-
ça de um posto para outro.

O combustível foi encontrado a R$
3,01 o litro até R$ 3,59. O preço
médio ficou em R$ 3,23, que volta
aos patamares de logo após a greve
dos caminhoneiros de maio. Antes
da greve, o preço médio do diesel era
de R$ 3,44, caiu para R$ 3,20 com
aplicação do subsídio do governo fe-
deral, e voltou a subir em agosto para
os mesmos níveis pré-greve.

No caso do etanol e da gasoli-
na a variação é menor, mas tam-
bém significativa.

O etanol foi encontrado a partir
de R$ 2,77 e por até 3,09, diferen-
ça de 11,5%. Nesse caso, o preço
médio é de R$ 2,90.

Procon: preço de diesel
varia até 19% na cidade

PASSE o leitor

de QR Code do

seu celular e

confira pesquisa

completa do

Procon

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

PESQUISAR pode garantir uma boa economia

A gasolina, que chegou perto
dos R$ 5 o litro, agora está sendo
vendida entre R$ 4,07 e R$ 4,49,
variação de 10,3%. Nesse caso,
abastecer um carro popular no pos-
to mais barato custa R$ 19,20 a
menos que no posto mais caro.

COMBUSTÍVEIS PESQUISADOS:
Combustível Menor preço Maior preço Var% Var$
Gasolina comum R$ 4,07 R$ 4,49 10,3% R$ 0,42
Gasolina aditivada R$ 4,07 R$ 4,69 15,2% R$ 0,62
Etanol R$ 2,77 R$ 3,09 11,5% R$ 0,32
Diesel comum R$ 3,01 R$ 3,59 19,3% R$ 0,58
Diesel S-10 R$ 3,06 R$ 3,75 22,5% R$ 0,69
Fonte: Procon

 MOTIVOS
A agente de Defesa e Proteção do Consumidor Patrícia Angela Finato

explica que cada posto tem seus custos que compõem o preço. “Varia de
posto para posto, com bandeira ou sem bandeira, onde buscam os

combustíveis, o valor frete... enfim, são vários elementos que provocam
essa diferença. É a livre concorrência. O consumidor tem que pesquisar”.

De olho na bomba
O taxita Cleberson Ricardo

Apolinário, que todo dia
abastece 20 litros, sente no
bolso as variações. “Já che-
guei a pagar R$ 93 em 20
litros, hoje pago R$ 83. Exis-
tem as variações, mas hoje o
preço está muito bom. A gente
precisa achar um posto com
qualidade e com preço que
cabe no bolso”.

Após um recorde de preço
na metade do ano, a gasolina
vem baixando gradativamente.
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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, 12 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Erivelton Martins e Luana Karoline Rodrigues
2- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
3- Marcelo Andrade dos Santos e Debora Cristina Rodrigues Magalhães
4- Felipe Rodrigues Bernardino de Jesus e Glauciéli Hoffmann de Gois Silva
5- Wiliam Jeremias dos Santos e Rosenilda Quilimascimo de Abrão
6- José Francisco do Carmo e Maria Aparecida Silva
7- Michel José Antunes e Flávia Regina Ribeiro
8- Rogerio Oliani Borges e Joana Paula Carneiro
9- Willian Weydmann Wobeto e Maria Helena Correia
10- Edivanildo Belarmino de Sousa e Leticia Nunes Vieira
11- Zacarias Batista de Oliveira e Marize Terezinha de Jesus Affonso Oliveira
12- Giuseppe Eugenio Peruzo Iacono e Debora Bavaresco
13- Ari Antonio Grebinsky e Roseli dos Santos
14- Sandro Macelo Paris Franzoi e Fabíola Nascimento Ramos

Convênio garante mais
investimentos na zona rural

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, o vice-prefeito Jorge
Lange, os secretários de Finanças,
Renato Segalla, e Ney Haveroth, da
Agricultura, estiveram reunidos
esta semana com o superintenden-
te do Banco do Brasil, Marcelo Pa-
lhano, e o superintendente regional
da instituição, Everton Luis Kapfen-
berg. Na pauta, a assinatura do
maior convênio do Banco do Brasil
com um município do interior do
Estado para melhorias nas estra-
das rurais.

Segundo o prefeito, a operação
de crédito no valor de R$ 12 mi-

BOM EXEMPLO
Marcelo Palhano,

superintendente do Banco do

Brasil declarou que “a cidade de

Cascavel é uma cidade exemplo

não só para o Paraná, mas para o

Brasil, devido à seriedade da

administração, que não mede

esforços para oferecer sempre o

melhor para a população. Este é

um convênio de eficiência, que

busca dar apoio financeiro ao

Município, por meio de um

financiamento com um prazo

alongado para melhoria das

estradas rurais. Neste caso de

Cascavel, é um apoio a uma linha de

crédito do Banco para as

prefeituras, e este é maior convênio

neste sentido firmado pelo banco

com uma prefeitura do interior”.

lhões “é a contrapartida do dinhei-
ro que nós conseguimos da Itaipu
e tem a nossa contrapartida porque
jamais poderíamos colocar em ris-
co esse recurso. Por isso busca-
mos essa parceria com o Banco do
Brasil para dar essa musculatura
nas licitações que vamos fazer”.

“Esse convênio com o Banco do
Brasil visa a recuperação, readequa-
ção e pavimentação com pedras ir-
regulares das estradas do Municí-
pio, para uma obra de R$ 26 mi-
lhões, que, neste processo de lici-
tação, contempla a melhoria de
cerca de 200 quilômetros de estra-

das rurais”, disse o secretário de
Finanças, Renato Segalla.

Para Ney Haveroth, quem ganha
com isso são os agricultores que
durante anos sofreram com a falta
de investimentos no campo.

PARANHOS garante convênio inédito a cidade

do interior

SECOM
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 A unidade de conservação Sal-
to Portão, conhecida como Ponte
Molhada, um dos cenários mais
bonitos de Cascavel, perderá todas
as árvores de pinus até março de
2019. A intenção é dar início à re-
cuperação da mata nativa dessa re-
gião, o que levará pelo menos 20
anos de cuidados.

O Pinus elliottii é considerada
uma espécie invasora, oriunda dos
Estados Unidos e do Canadá, e
impede a regeneração das espéci-
es nativas. “Já começamos a reti-
rada dos pinus e vamos eliminar o
máximo possível para reflorestar o
local”, explica o gestor ambiental
José Luiz Ferreira, da Secretaria do
Meio Ambiente.

As árvores derrubadas serão
substituídas por espécies nativas.

De acordo com o engenheiro flo-
restal do IAP (Instituto Ambiental do
Paraná) Carlos Constantino, esse
pinus está na lista das espécies
proibidas em áreas de conservação
e por isso do local serão retiradas
de 20 a 30 árvores adultas e mui-
tas mudas, um total estimado de
300 unidades. “A retirada do pinus
é benéfica para o parque, já que

Salto Portão: 20 anos para
recuperar a mata nativa

essa espécie de árvore deixa o solo
muito ácido e impede que outras
árvores nativas cresçam na região.
O modelo é o mesmo que foi apli-
cado pelo IAP no Parque Estadual
Vila Velha”, explica.

As árvores que forem retiradas
do local são repassadas para o Pro-
vopar Cascavel, que vende a lenha
para uma empresa e usa a renda
nas ações da entidade.

 A retirada das árvores faz parte da

revitalização do Parque Salto Portão.

A área de cinco alqueires está sendo

limpa, a estrutura física será pintada e

os três quioques reformados, assim

como banheiros e a construção
completa das escadarias da cachoeira,

mais o desassoreamento do lago.

Na segunda etapa da revitalização,

a secretaria almeja construir um local

para abrigar um guarda municipal que

AMBIÇÃO
Como o parque é uma unidade de
conservação, a intenção da

Secretaria de Meio Ambiente é

criar um local de pesquisas para

que as universidades da região

possam levar alunos para observar

a fauna e a flora e implantar
projetos de pesquisa.
Futuramente existe a intenção de
fazer um chamamento público para
que empresas interessadas em
construir um comércio no local
possam administrar a limpeza e o
cuidado da unidade de conservação
com a fiscalização da secretaria,
assim como é feito em grandes
parques ecológicos.

ficará disponível para cuidar do parque e

impedir o vandalismo.

Aos poucos o local começa a perder o

ar de abandono. A última revitalização

foi feita em 2010 e desde então tudo foi

depredado. Banheiros foram quebrados,
paredes dos quiosques pichadas e muito

lixo está no local.

A Cohavel (Companhia de Habitação

de Cascavel) é a responsável pela obra e

até o fim deste mês promete deixar dois

dos três quiosques prontos. O

funcionário responsável pela reforma,

Ney de Souza, explica que boa parte da

obra já está feita. “A Cohavel ficou com

a parte da reforma, os pisos estão

prontos, as mesas e as churrasqueiras
também. Agora estamos lavando para

pintar todas as estruturas”.

O restante do projeto será executado

no começo de 2019. A obra deve ficar

pronta em março do ano que vem.

 Reportagem: Silmara Santos
   Foto: Aílton Santos

Revitalização será concluída em março

AS árvores que forem retiradas serão destinadas

para o Provopar
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Aquela imagem

que merece o

uauuuuu...

Karla Razini,

em produção

muito bem

feita de

Arivonil

Policarpo

Quem recebe muitos

beijos hoje por mais

um aniversário é

Cristina Sassi

Universo Lunático
O MAC (Museu de Arte de Cascavel)

realiza a exposição Universo Lunático da
artista plástica Jennifer Saggin. A
entrada é franca e o horário para

visitação é de segunda a sexta-feira das
8h às 17h. Fica na Sala Verde da

Biblioteca Pública. Vale a pena conferir.

Museu no Tempo
O Museu Histórico Celso Formighieri

Sperança lança neste domingo (16),
durante a Feira do Teatro, o Projeto

Museu no Tempo! São dez expositores
temáticos itinerantes que reúnem mais
de 80 fotografias que contam nossa

história de forma inédita.

Natal para Todos
Já sabe, né? Hoje tem Natal para Todos. E, além das

apresentações ao lado da casinha do Papai Noel, você ainda pode
prestigiar a Feira de Teatro, com edição especial nesta quarta-feira.

Se bater na madeira afasta
o azar, tô precisando

desmatar a Amazônia na
base da porrada.

Dezembro Laranja
Estamos no mês da

prevenção ao câncer de
pele, que representam um

de cada três casos no
mundo. Fique atento!
Pessoas de pele clara,

cabelos claros e sardas são
mais propensas a

desenvolver o câncer de
pele, mas todos são
suscetíveis. Evite a
exposição solar nos
horários indevidos e
sempre! sempre! use

protetor solar. A qualquer
alteração na pele, procure

um especialista. Proteja-se!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DIVULGAÇÃO

Parabéns!
Carol Hofstatter, Leonice Rotava,

Maurício Santos, Jace Espindola, Giovani
Mattei e Marcos Galhardo.
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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

Em “O sétimo guardião”, Diana
chora ao lembrar da conversa
com a mãe. Machado liberta
Luz. Gabriel é levado para o
hospital. Todos na praça
festejam a liberdade de Luz.
Lourdes Maria beija Olavo. Rita
de Cássia alerta Machado
sobre Valentina. Aranha se
espanta ao ver a marca nas
costas de Gabriel. Valentina
conta para Marcos Paulo
sobre a fonte. Gabriel colhe
sangue para o exame de DNA.
Clotilde avisa a Valentina que
convidará Luz e a família para
o jantar. Gabriel descobre que
Sampaio tentou prejudicar Luz.

Machado

liberta Luz

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação
Soninha e Vagner explicam sua situação para

Leandro e Bárbara. Todos fazem sucesso no show
de talentos. Flora e Maria Alice percebem o en-
cantamento de Jade com a apresentação de ca-
poeira de Érico. Mel dá uma ideia para Getúlio
aumentar sua renda. Júnior ameaça Vagner, que
finge aceitar trabalhar para José. Jade demonstra
interesse em saber mais sobre a cultura negra.
Vagner, Leandro e Bárbara se preparam para a
apresentação final do show de talentos.

Espelho da vida
Flávio alerta Padre Léo sobre Américo. Mar-

celo marca um encontro com Mariane. Sheila se
insinua para Bola. Alain não gosta quando Dani-
ela lembra que Cris fez o desenho de Danilo.
Cris ouve Mariane falando dela para Josi e a
confronta. Emiliano manda flores para Zezé e
Abigail, e Lenita reclama com o homem na frente
de Solange. Priscila conta para Flor sobre a visi-
ta que recebeu de Felipe. Alain beija Isabel.

O tempo não para
Marocas fica encantada com o apartamento.

O detetive diz a Lúcio que as investigações apon-
tam que a família Sabino planejou a morte de
Emílio. Samuca convence Dom Sabino a aceitar
o investimento de Lúcio no projeto do Tietê, para
a alegria do banqueiro. Dom Sabino e Samuca
apartam uma briga entre Agustina e Carmen.
Betina surpreende Samuca ao dizer que quer
ser madrinha de seu casamento com Marocas.
Marocas recebe uma ligação do hospital, infor-
mando que Agnese fugiu.

SBT

Teresa
Mayra se surpreende ao ver o falso do-

cumento de divórcio que Rubens deu a Espe-
rança. Aída chorando diz à sua mãe que cer-
tamente foi Teresa a responsável por isso, pois
ela jurou se vingar dela, de Paulo e de outras
pessoas, e está cumprindo. Aída mostra a
Mariano o documento que Teresa enviou a
seu pai. Mariano se lembra que Esperança
havia lhe dito que Teresa tinha esse documen-
to. Aída grita que todos defendem Teresa e
desconhecem do que ela é capaz. Rubens se
surpreende quando Mayra mostra o documen-
to falso de divórcio.

As aventuras de Poliana
Poliana tenta convencer Luísa a recontratar

Nanci. Waldisney procura Nanci e Branca o ex-
pulsa de casa. Guilherme ajuda Raquel a montar
sua apresentação para o concurso. Antônio tenta
convencer Luísa a recontratar Nanci. As crian-
ças chegam na escola para o concurso de talen-
tos. Filipa e Yasmin provocam Poliana. Salvador
parabeniza Raquel pelo desenho que ela apre-
sentou no concurso. O pneu do carro de Luísa
fura e ela e Durval temem não chegar a tempo
para o concurso.

RECORD

Jesus
Herodíade e Salomé se despedem de to-

dos no palácio. Elas encontram com Longinus
no corredor. Herodíade sorri, satisfeita. O sol-
dado fica furioso ao ver sua amada partindo.
Barrabás procura Caifás e diz saber da devo-
lução do corbã. Petronius questiona Temina.
Matheus descobre que Asisa armou contra
Sara. O centurião romano chega até a casa
de Sara e surpreende a todos. Jesus e os três
apóstolos sobem o Monte Hermon. João se
desequilibra e Tiago Maior se desespera.

 � SBT

 � RECORD
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Vai precisar tomar cuidado para não misturar as-
suntos profissionais e pessoais. Fuja de confu-
sões. Curiosidade e capacidade de aprendizado
em alta. Novo amor pode surgir para quem está
só. Palpites: 08, 35 e 89. Cor: verde-escuro.

To
ur

o Os astros acentuam sua impaciência no trabalho,
mas é melhor controlar a ansiedade. A paixão
marca os momentos ao lado de quem ama. Colega
de trabalho pode se interessar por você! Palpites:
36, 72 e 99. Cor: vermelho.

G
êm

os Na profissão, a dica é se aproximar de colegas
que pensam como você e agir em equipe. Astral
favorável para investir em uma parceria ou socie-
dade. Pode curtir momentos inesquecíveis a dois!
Palpites: 55, 01 e 73. Cor: laranja.

C
ân

ce
r Há chance de ter algum tipo de problema com

parcerias hoje: fique alerta. Se quer ganhar mais,
invista em cursos e especializações. Assuntos fa-
miliares podem interferir na vida a dois. Palpites:
65, 56 e 74. Cor: creme.

Le
ão

Ótimo dia para solucionar questões complicadas
no trabalho. Mas tenha cautela com conversas fora
de hora. Cuide bem do seu dinheiro. Se está só,
há chance de rolar paixão à primeira vista! Palpi-
tes: 75, 30 e 66. Cor: azul vivo.

V
ir

ge
m Aproveite as boas energias astrais para colocar

as contas em dia, ganhar um dinheiro extra e até
correr atrás do sonho da casa própria. Só não
exagere, ok? Ciúme pode atrapalhar a paquera.
Palpites: 40, 58 e 04. Cor: bege.

Li
br

a

Pode ter que lidar com confusões no ambiente
familiar, ainda mais se quiser que tudo seja feito
do seu jeito. No trabalho, a troca de ideias será
produtiva. A paquera está favorecida. Palpites: 32,
59 e 86. Cor: azul-marinho.

E
sc

or
pi

ão Não permita que fatores externos atrapalhem o
seu serviço. Cuidado para não perder informa-
ção importante ou passar dados errados. Há sinal
de momentos tensos na vida amorosa: vá com
calma. Palpites: 33, 87 e 15. Cor: verde.

S
ag

it
ár

io Melhor ficar de olho na sua grana e nas suas eco-
nomias. No serviço, o astral é positivo para reuni-
ões e trabalhos em equipe. Pense mais no seu
futuro, inclusive ao lado da pessoa amada. Palpi-
tes: 79, 52 e 70. Cor: verde-claro.

C
ap

ric
ór

ni
o

A tendência é que queira controlar seu próprio
destino, mas vale a pena relaxar e deixar que as
coisas aconteçam naturalmente. Atração por pes-
soa mais velha anima a paquera. Palpites: 44, 71
e 98. Cor: preto.

A
qu

ár
io No trabalho, pode ser complicado dar conta de

tarefas que dependem também de outras pesso-
as. Faça a sua parte e se una a quem merece sua
confiança. Podem surgir novidades na vida a dois.
Palpites: 99, 72 e 90. Cor: pink.

 P
ei

xe
s Nas amizades, uma certa tensão pode trazer pro-

blemas: cuidado. Profissionalmente, é um ótimo
momento para traçar metas futuras. Nova paixão
pode começar baseada em forte atração física.
Palpites: 55, 10 e 46. Cor: amarelo.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 46

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 42

Sindepar protesta
contra privatização

 Os despachantes de Cascavel
iniciaram ontem um protesto em
frente à sede da 7ª Ciretran (Circuns-
crição Regional de Trânsito), em
Cascavel, e devem voltar hoje a par-
tir do meio-dia. A mobilização é con-
tra a terceirização das vistorias vei-

culares determinada pela Portaria
70/2018 do Detran (Departamen-
to de Trânsito do Paraná), publica-
da na quinta-feira passada (6).

O delegado regional do Sindepar
(Sindicato dos Despachantes do Es-
tado do Paraná), Edson Teixeira, afir-
ma que o que chama atenção é que a
portaria foi lançada em silêncio total
pelo Detran, sem consultar integran-
tes do setor de documentação e em
uma velocidade fora do comum: “Nós
queremos saber o que está aconte-
cendo. O Detran e o Estado aprova-
ram isso na calada da noite. Uma ação
que vai tirar de nós esse trabalho que
a gente fazia de forma gratuita para
onerar ainda mais o bolso do contri-
buinte. Além de tudo, vai deixar um
rombo de milhões no Detran”.

Segundo o Sindepar, o Estado
arrecada cerca de R$ 100 milhões
por ano com as taxas de vistorias
e no novo modelo vai arrecadar R$
40 milhões.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Divulgação Sindepar

 OUTRAS CIDADES
Também houve manifestações em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Segundo o

Sindepar, além de apoio político, os despachantes têm o apoio de outros

sindicatos ligados ao setor de trânsito, que devem se juntar aos protestos

marcados para esta quarta-feira em diversas cidades do Estado.

 RESPOSTA
De acordo com o delegado

do Sindepar (Sindicato dos
Despachantes do Estado do

Paraná) da região de Catandu-
vas, Felipe Brugg, os servidores
enviaram um pedido de explica-
ção ao diretor-geral do Detran,
Marcello Alvarenga Panizzi, que
alega estar seguindo as nor-
mas do Contran/Denatran,

como a Resolução 466/2013.
“Mas vale a pena frisar que

essa norma está sob judice. O
Ministério Público do Estado de
São Paulo já obteve um parecer

favorável da Justiça sobre a
ilegalidade dessa norma do

Contran, como diversas outras
resoluções em que o Contra/

Denatran contraria o Código de
Trânsito Brasileiro através de
suas Resoluções.” A reporta-
gem solicitou informações ao

Detran a respeito da mudança,
mas não houve resposta até o

fechamento desta edição.

Credenciamento
A portaria, assinada pelo

diretor-geral do Detran-PR,
Marcello Alvarenga Panizzi,
trata da abertura de um edital
para credenciamento de
empresas terceirizadas para a
realização das vistorias nos
processos de transferência,
emplacamento e documenta-
ção de veículos do Estado.
Hoje esse serviço é prestado
por despachantes de forma
gratuita e pelo Detran-PR pelo
preço de R$ 47.

Com a nova determinação,
os valores vão aumentar cerca
de 150%, pois, de acordo com
o edital, as empresas terceiri-
zadas irão cobrar R$ 100 para
vistoria de motos, R$ 120
para carros pequenos e até
R$ 140 para veículos maiores
e caminhões. Do total cobra-
do, apenas R$ 19 será repas-
sado para o Detran.

PASSE o leitor de
QR Code do seu
celular para ver o
que o Detran
respondeu ao
Sindepar sobre o
assunto.

NOVOS protestos estão marcados para esta quarta-feira
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Giro da
Violência

Recebeu alta
A criança que foi batelada em Guaíra
na semana passada e transferida para
Cascavel recebeu alta do HU (Hospital
Universitário) nessa terça-feira (11).
Segundo informações repassadas pela
assessoria, ela se recupera bem. A
menina tem quatro anos e precisou ser
trazida a Cascavel às pressas no dia 5
de dezembro pelo Aeromédico do
Consamu por causa de uma perfuração
no peito devido a um disparo de arma
de fogo. Ela foi baleada quando
ladrões invadiram a casa da família
para roubar uma camionete. O pai da
menina foi baleado na mão, mas sem
gravidade. Ele foi levado ao Hospital
Bom Jesus de Toledo e também já
recebeu alta.

Motociclista ferido
Uma colisão entre um carro e uma
moto deixou uma pessoa ferida na
tarde de terça-feira (11) no
cruzamento das Ruas Mato Grosso e
Vicente Machado, Centro de Cascavel.
Testemunhas relatam que os dois
veículos seguiam no mesmo sentido,
quando o carro que estava na frente
freou para uma pedestre. O
motociclista não conseguiu frear a
tempo e atingiu o carro. Lucas Rosa
Veronese, de 20 anos, teve
escoriações pelo corpo e foi
encaminhado para a UPA Tancredo
Neves.

Agressão
Um homem foi agredido com uma
garrafa de vidro na tarde dessa terça-
feira (11) no Bairro Brazmadeira.
Renato Marcelo dos Anjos, de 29 anos,
sofreu um corte na testa. Ele não
contou quem causou o ferimento nem
o motivo da discussão. Após receber
os primeiros atendimentos do Siate,
Renato foi encaminhado para a UPA
Brasília e a Polícia Militar foi acionada
para registrar a agressão.

 Após espalhar placas alertando
sobre o comércio ilegal de produtos,
o próximo passo da Prefeitura de
Cascavel foi fazer um arrastão para
identificar e impedir comerciantes ir-
regulares na região central. A ação
aconteceu nessa terça-feira (11).

Ambulantes que estavam na Ave-
nida Brasil foram alvos da ação con-
junta, que envolveu setor de alvará,
Polícias Federal, Militar e Civil, GDE
(Grupo de Diligências Especiais) e
Procon. Durante as abordagens, di-
versos vendedores tiveram suas
mercadorias confiscadas.

Segundo a PF, o objetivo da opera-
ção é garantir que os consumidores não
sejam lesados com a compra de ma-
teriais sem origem nem qualidade.

Comércio ilegal na
mira da prefeitura

Foram apreendidos produtos
como roupas, cigarros, CDs piratas
e equipamentos eletrônicos e seis
vendedores foram encaminhados
para a Delegacia da Receita Federal
para procedimentos administrativos.

Adolescente desaparecida
A Polícia Civil de Cascavel registrou nessa terça-feira
(11) o desaparecimento de uma adolescente de 14
anos. Caroline Mass da Silva foi vista pela última vez
na segunda-feira (10), quando saiu para ir ao colégio
no Bairro XIV de Novembro e não retornou, segundo
relatos da mãe. Ao buscar a menina no colégio, a
família foi informada de que Caroline não assistiu à
aula. Segundo a família, ela está em tratamento para
depressão e toma medicamentos controlados.
Qualquer informação pode ser repassada à polícia
pelo telefone 197 e ainda diretamente para a família,
pelo telefone (45) 99836-2278.

DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

AÇÃO apreendeu produtos sem origem legal na

Avenida Brasil

ORIENTAÇÃO
De acordo com o chefe da 15ª Subdivisão Policial, delegado Nagib Nassif Palma,

a participação da polícia tinha o intuito de dar um foco pedagógico e
orientativo para a ação para lembrar esses vendedores que a prática de

comercializar produtos sem recolher tributos é crime. “Tem uma questão
fiscalizatória, uma questão administrativa que cabe ao setor próprio, mas

vamos lembrar que, antes de fazer essa orientação física de hoje [ontem], nós
montamos, com a prefeitura, um cartaz que foi afixado em vários pontos da

cidade alertando dessa possibilidade, lembrando que tem o caminho certo para
se regularizar, que tem a forma certa de vender os produtos de forma a não
atrapalhar o andamento normal do comércio”. Ninguém foi preso devido ao
baixo valor dos produtos apreendidos, mas a polícia afirma que esse tipo de
abordagem pode voltar a ser realizada para garantir o cumprimento da lei.
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 O canoísta cascavelense
Marco Antônio Voigt Navarro re-
tornou do Campeonato Sul-Ame-
ricano de Canoagem Velocidade
com medalhas no peito. Ele foi
recepcionado (foto) ontem por fa-
miliares e amigos de CRC (Clu-
be de Regatas Cascavel) depois
de ter defendido a seleção bra-
sileira na competição realizada
em Ensenada, na Argentina, na
última semana.

No total, ele, que tem 16 anos
de idade, ficou 15 dias longe de
casa, pois passou um período de
treinamento em Piraju (SP) com a
equipe do Brasil antes de seguir ao
Sul-Americano para sua primeira

Mais rápido e experiente

 TEMPOS
A medalha de prata do K4-1000m do Brasil (foto) na categoria cadete do
Sul-Americano foi obtida com o tempo de 3min2204. O ouro ficou com os

donos da casa na Argentina, com 3min13s65. O bronze foi para o Uruguai

(3min29s24). Nos 500m do K4 cadete, a prata do Brasil veio com o tempo

de 1min3501, enquanto o ouro da Argentina foi conquistado com

1min2946 e o bronze do Chile com 1min36s48. Já o terceiro lugar do K2-

1000m do Brasil, na cadete, foi com o tempo de 4min02s40. O ouro ficou
com a Argentina, com 3min40s85, e a prata com o Chile, com 3min45s76.

Novos desafios
Em 2019, Marco Antônio Voigt
Navarro competirá pela categoria
Junior, com atletas de até 23 anos.
“Vai mudar bastante, o pessoal é
grande, assusta, mas eu tenho
total capacidade de oferecer a eles
a dificuldade que qualquer um
oferece na prova. Na canoagem é
você contra você mesmo, cada um
tem que cumprir sua prova e
nenhum deles vai conseguir me
atrapalhar de fazer isso. O
importante é eu ser mais rápido
que eles e para isso vou começar a
treinar ainda hoje”.

Calendário
O calendário de disputas em 2018
terminou para o canoísta
cascavelense Marco Antônio
Voigt Navarro, mas isso não
significa folga. É que no próximo
ano o Campeonato Sul-Americano
vai ser mais cedo, no mês de
abril, e ele será seletiva para o
Mundial, na Romênia. Mas para
habilitar-se ao Sul-Americano ele
terá que se sair bem na Copa
Brasil, que será seletiva, e,
portanto, será ainda antes.

disputa internacional. O empenho
lhe rendeu o segundo lugar no K4-
500m e no K4-1000m, e o terceiro
lugar no K2-1000m.

“Teve nervosismo, sim, lá foi
outra atmosfera, um campeonato
de proporção maior, com atletas
gabaritados. Foi difícil, mas estou
contente com meus resultados.
Estar entre os dois ou três melho-
res do continente é muito satis-
fatório, é saber que estou fazen-
do o trabalho certo no dia a dia
aqui no CRC, que estamos no ca-
minho certo. Essa é a certeza que
tenho”, disse Marco, que dispu-
tou sua última competição pela
categoria Cadete.

 FÁBIO DONEGÁ

CBCA
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Melhor equipe disparada até
aqui na Copa Sul-Americana de
Futebol 2018, o Atlético-PR ten-
ta confirmar a campanha com o
título da competição nesta quar-
ta-feira, quando recebe o Junior
Barranquilla pela rodada de vol-
ta da decisão, às 21h45, na Are-
na da Baixada, em Curitiba.

No jogo de ida, na Colômbia, há
uma semana, a igualdade prevale-
ceu com um empate por 1 a 1, re-
sultado que deixa aberto o jogo
desta noite. Quem vencer erguerá
a taça, enquanto um novo empate
levará a decisão à prorrogação, e
persistindo assim o placar, o cam-
peão será definido nos pênaltis.

O título, além do troféu inédito
para os finalistas desta noite, vale
vaga direta na fase de grupos da
Libertadores 2019, à Recopa 2019
(duelo mata-mata entre os campe-
ões da Sul-Americana e da Liberta-
dores) e à Copa Suruga 2019 (fren-
te ao campeão do Campeonato Ja-
ponês), e também uma premiação
de cerca de R$ 17 milhões.

Por tudo isso, mais a sensação
de erguer seu primeiro troféu dian-
te de uma equipe internacional, faz
da partida desta noite a mais im-
portante do Atlético em seus 94
anos de história – em 1999 venceu
a Seletiva para a Libertadores, com-
petição que contou apenas com ti-
mes brasileiros.

Sonho sul-americano

AS EQUIPES
Para este jogo, o técnico Tiago

Nunes conta com força máxima
para armar o Atlético-PR. Já o

técnico Julio Comesaña tem o

retorno do artilheiro da equipe,

Téo Gutiérrez, que cumpriu

suspensão no jogo de ida da final.

 O Cascavel Futsal anunciou ontem o
nome de mais dois goleiros para 2019,

fechando, assim, o “time de arqueiros” para

a próxima temporada: Barack e Thiago.

Matheus dos Santos Vernilo, o

Barack, de 21 anos, é cria da base do

Corinthians e pela primeira vez
defenderá outra equipe. Ele foi um dos

 ATLÉTICO PARANAENSE

 Atlético-PR x Junior Barranquilla – 12/12, às 21h45

Santos; Jonathan, Thiago Hele-
no, Léo Pereira, Renan Lodi;
Lucho González, Bruno Guima-
rães e Raphael Veiga; Marcelo,
Nikão e Pablo. Técnico: Tiago
Nunes

Viera; Piedrahita, Gómez, Ra-
fael Pérez e Fuentes; Luis Nar-
váez, James Sánchez, Víctor
Cantillo; Jarlan Barrera; Luis
Díaz e Téo Gutiérrez. Técni-

co: Julio Comesaña

Cascavel Futsal fecha o seu time de goleiros
destaques do time paulista nos últimos
anos, tendo conquistado cinco estaduais,

seis metropolitanos, uma Taça Rio-São

Paulo e uma Taça Brasil pelo Alvinegro.

 Já Thiago Augusto Feitosa, também

de 21 anos, estava no Barueri (SP) e tem,

na categoria adulta, um título
metropolitano e outro do Franco da

Rocha 2015, além de um terceiro lugar
na Liga Paulista 2017 e ter sido finalista

da última Copa Paulista.

Barack e Thiago agora juntam-se a Alê

Falcone como goleiros do Cascavel Futsal em

2019. A Serpente Tricolor já havia anunciado

o retorno de Alê como o primeiro reforço
para a próxima temporada.
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 O Campeonato Mundial de Clu-
bes terá início nesta quarta-feira,
às 13h30 (de Brasília), com duelo
entre o anfitrião, Al Ain, dos Emira-
dos Árabes Unidos, e o Team We-
llington, da Nova Zelândia, no pri-
meiro capítulo de uma competição
que tem Real Madrid, da Espanha,
e River Plate, da Argentina, como
principais atrações.

O torneio, disputado nos mes-
mos moldes desde 2005, no entan-
to, vem chamando a atenção me-
nos pela realização e mais pelo
possível debate sobre o futuro. No
último domingo a Fifa divulgou o
início do trabalho de um grupo que
discutirá sua reformulação, que
passaria por uma ampliação.

A proposta que surgiu é de um
formato com 24 equipes, que acon-
teceria a cada quatro anos. A es-

Mundial de Clubes
treia seria entre junho e julho de
2021, com a metade das vagas
destinadas a europeus, quatro
para a Conmebol, e duas para Áfri-
ca, Ásia e Concacaf. A última viria
de repescagem entre times da Amé-
rica do Sul e Oceania.

Por enquanto, fica mantido o tor-
neio eliminatório, com sete classi-
ficados. Depois do jogo isolado de
hoje, serão realizadas as quartas
de final no sábado (15), as semifi-
nais na terça (18) e na quarta-feira
(19) e a final e a disputa de tercei-
ro lugar no dia 22 (sábado).

PLACAR DE ONTEM

LIGA DOS CAMPEÕES
Schalke 04 1x0 L. Moscou

Galatasaray 2x3 Porto
Mônaco 0x2 B. Dortmund

Club Brugge 0x0 At. de Madri
Internazionale 1x1 PSV

Barcelona 1x1 Tottenham
Estrela Vermelha 1x4 PSG

Liverpool 1x0 Napoli

      COPA SUL-AMERICANA

21h45 Atlético-PR x Jr Barranquilla
              MUNDIAL DE CLUBES

13h30 Al Ain x Team Wellington
           LIGA DOS CAMPEÕES

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

JOGAM HOJE

 CHAMPIONS
Um dia depois do encerramento da fase de grupos para as equipes das chaves A, B, C e D da Liga dos

Campeões da Europa, hoje é a vez de os times dos grupos E, F, G e H finalizarem participação na primeira
fase da competição. No E, Bayern de Munique (13 pontos) e Ajax (11) já estão garantidos nas oitavas de
hoje (18h) duelam pela primeira posição. No F, O Manchester City já avançou como líder e o Lyon como

vice. No G a situação também está definida, com Real Madri em primeiro e Roma em segundo. Já no Grupo
H a situação está indefinida. Juventus e Manchester United duelam pela liderança.


