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 Decreto recém-publicado com o regulamento para uso do Teatro Municipal de Cascavel
já causou alvoroço no meio artístico. Isso porque algumas cláusulas abrem margem

para censura, a partir de julgamento subjetivo do teor dos espetáculos. O Conselho de
Cultura quer discutir melhor o texto.

Regras para usar o Teatro
dão margem para censura

 Págs. 6 e 7

Corre-corre
A duas semanas para o início do Show Rural, o ritmo

da montagem dos estandes tem sido intenso. A
expectativa é a melhor possível, inclusive com a

confirmação de várias caravanas de autoridades e de
técnicos de todo canto do País e da América do Sul.
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Às vésperas da estreia,
Estádio Olímpico é
liberado para o Estadual
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Cascavel CR anuncia
novo “velho” técnico
para temporada 2019
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Governador do Paraná,
Ratinho Junior (PSD), em

entrevista à “Folha de
S.Paulo”, disse ser favorável

à reforma da Previdência
proposta pelo governo de
Jair Bolsonaro (PSL), mas

afirmou que é preciso
cortar “de todo o mundo”,

inclusive militares.

“A Previdência
não é um

problema do
governo; é um

problema do país”

Opinião
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Concurso: 1887

07 10 17 27 42 451º sorteio
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ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO,
NÃO HAVIAM SIDO REALIZADOS OS

SORTEIOS

Federal
Concurso: 05352

1º prêmio
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Dia da Sorte
Concurso: 098
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NOVEMBROMÊS DA SORTE:

O Alexa ou a Siri vai pegar você

Nublado

Almir Neves é graduado em Educação Executiva e Especi-

alização em Negociação pela Universidade de Harvard

 Em maio de 2018 estive no Vale do Silício e participei
da AWS, o Data Week SF. Admito que para uma pessoa
de inovação e marketing como eu foi desafiador participar
de um evento bem pesado do ponto de vista técnico.

No entanto, uma das apresentações e demonstrações
saltou aos meus olhos: era o potencial do uso das interfa-
ces de voz do ecossistema AWS. O Alexa que hoje intera-
ge muito nas caixinhas pretas, as echo dot, vem evoluindo
drasticamente nos últimos anos.

São os PDAs modernos. A evolução daquele palmtop
Treo, que foi um dos equipamentos mais legais que tive na
minha vida, agora fala com você. Siri, Google ou Alexa já
fazem coisas superbacanas como ativar a ligação para uma
pessoa, escolher uma música, perguntar sobre o tempo ou
até bater um papo informal com seu assistente virtual.

Mas a reportagem da revista Atlantic demonstrou esta-
mos somente no início da revolução por voz. Em breve
teremos professores, confidentes, consultores e psicólo-
gos 100% virtuais.

Por isso que, baseado nesse texto da Atlantic, acredi-
to que estamos apenas na ponta do iceberg do que vi em
São Francisco. O potencial de perguntar e os sistemas de
voz se interconectam com as interfaces de inteligência
artificial, de irem buscar dados em outras plataformas como
sistemas gerenciais empresariais, de falarem com cômo-
dos de sua residência e até mesmo com seu carro.

Eu, inclusive, resolvi me aventurar e criei um bot (robô
de interface) no AWS e fiz algumas perguntas para ele,
que prontamente me respondeu. Foi mágico!

Temos aqui mais um amplo e fértil terreno para startups,
empresas e para players de tecnologia continuarem apri-
morando suas interfaces, frameworks e serviços de voz.

E você, está pronto para a revolução da voz digital?

 ARQUIVO
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Carlinhos vai brigar por
educador físico na escola

ESPECIAL VEREADORES

Com intensa atuação
na Comissão Permanen-
te de Cultura e Despor-
to, o vereador Carlinhos
Oliveira (PSC) pretende
permanecer com as rei-
vindicações ao setor.
Após embate polêmico
sobre a terceirização do

estádio, do autódromo e
do kartódromo, Carlinhos
apresenta como meta a
cobrança para que as es-
colas municipais te-
nham também educado-
res físicos para auxiliar
nas aulas. A lei foi apro-
vada em 2006, de auto-

 Reportagem:  Josimar Bagatoli

Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

ria do presidente da Fun-
dação de Cultura e Es-
porte, Léo Mion, e do ex-
vereador Fernando “Ba-
cana” Dias Lima, mas
nunca foi cumprida.

Nesta segunda meta-
de do mandato, Oliveira
- que é empresário imo-

 HojeNews - Qual seu
posicionamento sobre a
terceirização dos espa-
ços públicos?

Carlinhos - Acredita-
mos que a decisão do Exe-
cutivo municipal vai impac-
tar em aumento do orça-
mento. Defendemos a ter-
ceirização dos espaços,
pois o poder público não
tem condições de manter
essas estruturas. A inicia-
tiva privada tem condições
de fazer novos investimen-
tos e também trazer ren-
da ao Município.

HojeNews - Que proje-
to será defendido a par-
tir de agora?

Carlinhos - Teremos
como bandeira a presen-
ça do educador físico no
ensino fundamental. Tive-
mos conversas com a Se-
cretaria de Educação para
que possamos implantar,
tendo em vista os benefí-
cios da educação física
desde a formação motora
e psíquica. Hoje a ação é
desenvolvida por pedago-
gos ou formados em ma-
gistério. A educação física
não foi esquecida, reco-
nhecemos o esforço. Mas,
se tivesse um educador fí-
sico, o aproveitamento
seria melhor. Toledo, Foz
do Iguaçu, Ponta Grossa e

até Corbélia cumprem a lei.
Toledo tem quase 80 educa-
dores físicos. Cascavel, se ti-
ver 15, é muito.

HojeNews - Qual será
sua postura neste ano?

Carlinhos - Voto conforme
a coerência, o que é legal. En-
tendo que o Executivo tem
que administrar as obras e
atender as necessidades da
população. Nem sempre a ati-
tude é compreendida por to-
dos, mas nossa ação será
sempre pela coerência - in-
dependente de base ou opo-
sição. O que precisarmos
questionar, assim o faremos.
Se concordarmos, vamos
avançar na conversa.

HojeNews - Quais pontos
devem ser destacados no

seu mandato?
Carlinhos - Tivemos

avanços na educação, como
a não terceirização dos ali-
mentos para as crianças nas
escolas, que foi um trabalho
da Comissão de Educação.
Batalhamos para que não
ocorresse. Avanços no traba-
lho na comunidade, com vá-
rias participações em reuni-
ões nos bairros da zona nor-
te. Na educação tivemos o
projeto contra a evasão es-
colar, uma referência nacio-
nal, pelo qual teremos um
censo e acompanhamento
das crianças que estiverem
fora da escola, desde o pré
até o Ensino Médio. Criamos
também a Medalha Darci Is-
rael, que tem cunho cultural
de valorizar e reconhecer os
artistas de Cascavel.

HojeNews - Eleito
pela região norte de Cas-
cavel, que obras serão
cobradas?

Carlinhos - Estamos
na expectativa com a
construção da Escola da
Transparência - bandeira
levantada por nós e pelo
prefeito Leonaldo Para-
nhos - e também com a
reforma da Escola Anibal
Lopes. Na saúde, espe-
ramos a construção das
UBS do Los Angeles, do
Floresta e do Tarumã - ini-
ciativas nossas. Mante-
mos as cobranças da
casa mortuária. Além de
revitalização de espaços
públicos e de três aveni-
das. Mantemos a cobran-
ça do EcoPark Norte - era
um projeto do BID [Ban-
co Interamericano de De-
senvolvimento] e infeliz-
mente foi cortado.

HojeNews - E a postu-
ra esperada do novo pre-
sidente Alécio Espínola?

Carlinhos - Espera-
mos que o presidente te-
nha como critério traba-
lhar em prol do povo. A
Casa tem que ser homo-
gênea - sem vínculos
com o Executivo... ser in-
dependente. Se não for
assim, o Legislativo vira
Executivo.

biliário, formado em
Educação Física - será
secretário na Comis-
são de Desporto e pre-
sidente da Comissão
de Educação.
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 O prefeito Leonaldo Paranhos,
o secretário de Assistência Social,
Hudson Moreschi Júnior, e repre-
sentantes de 11 entidades assis-
tências que recebem recursos mu-
nicipais por meio de chamamento
público estiveram reunidos ontem
(15) para apresentar os resultados
dos trabalhos e das ações desen-
volvidos em 2018, discutir a implan-
tação de um projeto de instalação
de energia solar em todas as enti-
dades inscritas no Conselho Muni-
cipal de Assistência Social e dialo-
gar sobre a reposição inflacionária
dos repasses já realizados.

De acordo com levantamento
feito pela Secretaria de Assistên-
cia Social, mensalmente são gas-

Entidades tentam viabilizar
instalação de painéis solares

tos R$ 30 mil em energia elétrica
pelas entidades. A intenção é via-
bilizar com a Itaipu Binacional uma
parceria para que sejam instaladas
placas fotovoltaicas nessas enti-
dades para captação da luz solar
e a consequente produção de ener-
gia limpa, gerando uma economia
significativa. Um exemplo positivo
dessa parceria é a geração de ener-
gia na Apofilab (Associação de Por-
tadores de Fissura Labiopalatal de
Cascavel), onde a hidrelétrica fi-
nanciou a instalação das placas,

Parceria pela saúde da mulher

reduzindo os gastos com energia
elétrica de R$ 1,2 mil para R$ 112
por mês.

O prefeito fez contato com
Newton Luis Kaminski, diretor de
Operações e Convênios da Itaipu,
que autorizou fazer as demandas
oficialmente, dizendo que tem inte-
resse em ajudar as entidades.

Já sobre o reajuste dos repas-
ses, o prefeito informou que será o
mesmo percentual da UFM (Unida-
de Fiscal do Município), que teve
aumento de 4,28%.

 O prefeito Leonaldo Paranhos, o

gerente executivo do Sesc Cascavel,

Alberto Joris, o gerente de Atenção

Básica da Secretaria de Saúde de

Cascavel, Ali Haidar, e diretoras do

Sesc estiveram reunidos para avaliar

os resultados dos atendimentos feitos

no Programa Sesc Saúde Mulher. “A

ação preventiva é a ação mais

importante da saúde pública. Por isso,

parcerias como essa com o Sesc são

fundamentais para trazer qualidade de

vida para nossa população, em especial

às mulheres, que são pilares das nossas

famílias, da nossa sociedade. Cuidar da

saúde da mulher é cuidar de toda família”,

disse o prefeito.

Entre 14 de setembro a 24 de outubro

do ano passado, o Município de Cascavel

formalizou convênio com o Sesc-PR para

atender aproximadamente 1,2 mil

mulheres com exames de mamografia e

preventivo do colo uterino dentro do

Programa Sesc Mulher. Os atendimentos

foram realizados em uma carreta

itinerante montada e equipada com todo

o material necessário para que os

profissionais da área de saúde realizassem

o atendimento gratuito às mulheres.

Dentre os resultados do programa,

foram detectadas alterações em 14

mulheres através da mamografia e dez

alterações no preventivo do colo

uterino, diagnóstico fundamental para

o tratamento e solução dos problemas.

De acordo com Ali Haidar, “ações

como esta, possibilitam ampliação do

acesso da população a exames e

propiciam diagnóstico precoce do câncer

de mama e do colo de útero, aumentando

a expectativa de vida e melhorando o

prognóstico de tratamento”.

 As entidades
Participaram da reunião as seguintes entidades: Abrigo São Vicente, Acadevi,

Acas, Adefica, Albergue Noturno, Apae, Apofilab, Cemic, Guarda Mirim,

Provopar e Recanto da Criança.
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 A exemplo do que ocorre todos os
anos, a Coopavel já recebe confirma-
ções de caravanas de autoridades e de
técnicos de várias regiões e até de ou-
tros países que virão a Cascavel conhe-
cer as novidades do Show Rural 2019.
“Neste ano, esperamos receber, por
exemplo, um número considerável de
agricultores de regiões produtoras do
Paraguai e da Argentina”, diz o coorde-
nador-geral do evento, Rogério Rizzardi.

Comitivas de outros estados
também estarão presentes e terão
acesso a novidades do que há de
melhor no mercado para as áreas
da agricultura e pecuária.

Uma das confirmações vem da
cidade de Alto Paraná. O secretário

municipal de Agricultura, Rafael Ca-
valli Miquelan, informa que virá à ci-
dade acompanhado de uma carava-
na formada por 42 pessoas. São
agricultores, técnicos e autoridades
que visitarão a feira na expectativa
de colher subsídios que contribuam
para desenvolver ainda mais o se-
tor agropecuário do Município.

 Cascavel terá mais
um voo diário
para Campinas

A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e

Trânsito) informa que a partir do
dia 5 de fevereiro o Aeroporto
Municipal de Cascavel contará
com seis voos diários, sendo
três para Curitiba e três para

Campinas (SP).
A novidade é o terceiro voo para
Campinas. Com isso, os horári-
os diários de saída de Cascavel
de segunda a sexta-feira a partir
de fevereiro serão os seguintes:

 5h para Campinas
 6h10 para Curitiba
 15h30 para Curitiba
 15h40 para Campinas
 19h10 para Curitiba
 20h10 para Campinas

PREPARATIVOS no Parque Tecnológico estão a todo vapor

FÁBIO DONEGÁ

Comitivas de várias regiões
virão ao Show Rural 2019

 Transmissão de conhecimento
O principal propósito do Show Rural Coopavel é a transmissão de conhecimentos
aos produtores rurais para que possam, com a tecnologia e a informação certas,

produzir mais e melhor. Desde que a mostra acontece, há 31 anos, a produtividade
de soja e de milho, duas das principais commodities da região, aumentou em mais

de 400%. “A velocidade no repasse da informação é fundamental para que os
avanços em uma atividade tão importante à economia brasileira ocorram da

melhor forma possível”, diz o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

A 31ª edição
Os preparativos para a 31ª edição
avançam rápido. Ela será de 4 a 8 de
fevereiro. Aos poucos, a área do
parque é tomada por um número
crescente de estandes. Serão 520
expositores, com expectativa de
público superior a 250 mil pessoas. A
movimentação financeira deverá ficar
entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.
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Restrições no Teatro
têm cara de censura

O uso do Teatro Municipal de
Cascavel passa a obedecer a um
regulamento que aponta os cus-
tos para instituições públicas e
par ticulares e restringe a reali-
zação de eventos com cunho po-
lítico-partidário e religioso. Entre
os artigos há um que se asse-
melha a uma espécie de censu-
ra. Isso porque, caso não concor-
dar com o que está acontecendo
no palco, a Secretaria de Cultu-
ra pode inter ferir na apresenta-
ção e até parar o espetáculo.

O decreto recém-assinado pelo
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
estabelece que o uso do Teatro
“poderá ser suspenso a qualquer
tempo se o espetáculo e as atitu-
des de seus participantes forem
considerados inadequados ou
ofensivos, comprometendo o obje-

 CENSURA?
Quanto à margem que o artigo abre para a imposição de censura, Bulgarelli

garante que não há intenção de interromper o espetáculo, ocorrendo sempre
uma estimulação aos eventos no Teatro, mas afirma que as fiscalizações serão
mantidas na apresentação. “Quem está de plantão acompanha o evento [se
atende as exigências]. Mas não temos tido problemas, pois recebemos um

release do espetáculo para saber principalmente a indicação da faixa etária”.
O regulamento estipula ainda que terão prioridade: eventos realizados pela

Secretaria de Cultura, Fundação da Cultura. O agendamento será aberto sempre
no primeiro dia útil de janeiro de cada ano, cuja autorização final dependerá do
aval do secretário de Cultura. A pasta terá direito ainda permanentemente de
20 cadeiras da nave principal, sendo proibida a comercialização desses lugares.

tivo principal dos espaços e sua
integridade”.

O secretário de Cultura e Espor-
tes, Ricardo Bulgarelli, explica que
a medida visa principalmente res-
guardar e garantir os direitos dos
servidores públicos que trabalham
no local: “Essa é uma cláusula que
visa termos mecanismo de conten-

ção, como um nu inadequado, um
espetáculo que faça ofensas dire-
tas a uma personalidade política,
enfim... a conduta não só no palco,
mas do locatário. Existem casos de
desacato aos servidores públicos.
É uma cláusula para termos um
mecanismo previsto para interrom-
per, caso necessário”.

Conselho de Cultura
desconhece decreto

Conselheira do CMPC (Conselho Municipal de Políticas
Culturais) de Cascavel, Antonia Marlene Vilaca Telles disse que

esse regulamento não passou pelo conselho. “Tivemos a
última reunião no início de dezembro de 2018 e essa proposta
não passou pelo conselho, que está de recesso neste mês de
janeiro. Retornaremos em fevereiro e está quase certo que

esse assunto será debatido”, explica Antonia.
Já o ator Lair Vieira Junior acredita que o regulamento

deve ser discutido com o Conselho de Cultura de Cascavel
justamente para não haver dúvidas sobre o que pode e o
que não pode. Para ele, teatro não é lugar para abordar
questões religiosas ou de cunho político-partidária: “Para
isso existem outros espaços públicos, mas quando se trata
de algum espetáculo que trate de política apartidária não

se tem como controlar o assunto, assim como a
espiritualidade dentro de uma peça teatral, por isso,
acredito que esse assunto precisa ser amplamente

discutido pelo Conselho de Cultura do Município. Assim fica
bem claro sobre o que o decreto permite e não permite”.
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O perigo da censura
Para o ator André Luiz Dutra, é preciso ser bastante claro quanto aos artigos do
decreto, para não deixar dúvidas. “Quero crer que o decreto esteja se referindo
a ser contra formas de ofensa contra qualquer natureza. Mas poderia ser mais

bem redigido para não deixar dúvidas, com certeza. O momento que o País vive,
deixar margem para interpretações errôneas é um risco que a classe artística

não pode deixar passar... Já vimos o quão feroz pode ser a mão de ferro da
censura”. O ator completa ainda: “A minha opinião individual é que qualquer

forma de restrição à apresentação de qualquer forma - independente da
linguagem - configura, sim, uma forma de censura”.

Formaturas sem festa
nem papéis picados
Quem gostaria de uma noite de
muito glamour na formatura
acadêmica - ou empresas que
pretendam usar a estrutura para
eventos desse tipo -, vai ter de
preparar o bolso: o custo da locação
do Teatro Municipal é o mais caro
de todos: R$ 11 mil. Devem ser pagas
20 UFMs (Unidades Fiscais do
Município) na assinatura do termo e
230 UFMs com cinco dias de
antecedência ao evento. O valor da
UFM em Cascavel é de R$ 43,85, ou
seja, R$ 877 de entrada mais R$
10.085,50 antes do evento.
Pago tudo isso, vamos às regras: a
comemoração terá de se restringir
apenas a aplausos, pois há uma
cláusula que impende os tradicionais
papéis picados na nave principal. O
uso de água, fogo e terra - inclusive
folhas, galhos, areia, balões -
dependerá da autorização da
Secretaria de Cultura. Mas já estão
proibidos papéis picados, confetes,
serpentinas, lantejoulas, purpurinas e
bolinhas de isopor, além de fogos de
artifício. Está proibida a
comercialização de assentos acima
da capacidade do Teatro, o que
acarretará multa de 20 UFMs (R$ 877)
caso a regra seja descumprida e
nunca mais poderá usar o local.
Os servidores públicos estão
proibidos de receber qualquer
quantia durante horário de
expediente dos organizadores.

 O perigo da
censura

Para o ator André Luiz Dutra, é
preciso ser bastante claro quanto aos

artigos do decreto, para não deixar
dúvidas. “Quero crer que o decreto

esteja se referindo a ser contra
formas de ofensa contra qualquer

natureza. Mas poderia ser mais bem
redigido para não deixar dúvidas,

com certeza. O momento que o País
vive, deixar margem para

interpretações errôneas é um risco
que a classe artística não pode deixar

passar... Já vimos o quão feroz pode
ser a mão de ferro da censura”. O

ator completa ainda: “A minha
opinião individual é que qualquer

forma de restrição à apresentação
de qualquer forma - independente

da linguagem - configura, sim, uma
forma de censura”.

 Quanto custa locar o Teatro Municipal
Para eventos culturais promovidos por grupos, Sistema S ou escolas de artes, o
valor da locação do Teatro Municipal de Cascavel é de 10 UFMs (R$ 438,50); já
para eventos organizados por instituições privadas de ensino e empresas que
tenham objetivo social: 20 UFMs na assinatura do termo, 30 UFMs cinco dias

antes do evento, 30 UFMs por sessão extra na mesma data. Cada UFM custa R$
43,85. Para grupos artísticos de fora de Cascavel os valores são diferenciados: 20
UFMs na assinatura, 30 UFMs com cinco dias de antecedência e 30 UFMs a cada

sessão extra.  Para empresas com objetivo social de outras cidades o valor
cobrado no ato da assinatura é de 20 UFMs, 80 UFMs cinco dias do evento e 50

UFMs a cada sessão extra.  Para eventos sem finalidade artística, como
seminários e cursos sem cunho político-partidário ou religioso realizados por

instituições sem fins lucrativos, são 20 UFMs na assinatura da locação e 180 UFMs
com cinco dias de antecedência do evento.  Para instituições com fins lucrativos,

20 UFMs na assinatura e 50 com cinco dias de antecedência.
Os valores poderão ter descontos, conforme aval do secretário de Cultura,

dependendo de algumas condições, como interesse do município definido em
termo de autorização, ingressos revertidos em distribuição para formação de

plateias e que tenha a logo da Secretaria de Cultura no material de divulgação.
Para galeria de artes deve ser divulgado edital de inscrição com seleção de
trabalhos até 20 de dezembro de cada ano - os selecionados serão isentos.

Para artistas não participantes do edital a cobrança pode ser de até 20 UFMs.
Já nas salas de danças, teatro e cinema terão cobrança de cinco UFMs cada uma.
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gente@jhoje.com.br

Mexa-se!
Olha que legal. A

Associação dos Moradores do
Jardim Claudete - Cancelli
está oferecendo aulas de

pilates. As inscrições já estão
abertas. Informações: (45)
99981-3037, com Mirian.

Filosofia do Dia:
Às vezes você chora e ninguém vê suas

lágrimas... Às vezes você se entristece e
ninguém percebe seu abatimento... Às
vezes você sorri e ninguém repara na

beleza do seu sorriso... Agora... solta um
pum pra ver!

Noite Sertaneja
Hoje tem Alisson e Cristiano no

Botequim da Esquina Cascavel, com o
melhor do sertanejo. O Botequim fica
na Rua Osvaldo Cruz, 2.479, esquina
com a Paraná, Centro de Cascavel.

Felicidades!

Antonio Komatsu Filho Jr,
Laércio Juliano, Abilene Rodrigues,
Felipe Berté, Darci Bello, Vanderlei

Gouveia, José Moraes, Ricardo
Prado e Luiz Fenix.

Porque beleza pouca é bobagem,

vem logo em trio... Simone Sarolli

Braga Côrtes com as pimpolhas,

Laura e Bruna

D
IV
U
L
G
A
Ç
Ã
O

Aquele uauuuuu vai para Maria Isabelly dos Santos

Amor de pai não tem preço:

o secretário da Saúde de

Cascavel, Rubens Griep,

comemora mais um ano de

vida do filhão João Pedro

D
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U
L
G
A
Ç
Ã
O
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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 “Espelho da vida”, os capangas exigem que

Danilo deixe Rosa Branca, e Gustavo, escondido,

comemora. Alain confronta a Guardiã no casarão de

Julia. Cris/Julia conforta Piedade. Gustavo orienta

Otávio a dar continuidade a seu plano de afastar

Danilo. Hildegard tem um mau pressentimento e

comenta com Lucas. Alain procura Dalton e pede

notícias de Cris. Mariane afirma a Josi que acabará

como a protagonista do filme de Alain. Michele

provoca Pat por causa de Hugo. Gustavo inventa para

Cris/Julia que Danilo deixou Rosa Branca. Hildegard

garante a Cris/Julia que ela não sabe do que

Eugênio é capaz. Margot sofre, e Vicente revela que

ela terá uma surpresa. Cris/Julia encontra Maristela.

Gustavo inventa para
Cris/Julia que Danilo
deixou Rosa Branca

D
IV
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L
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A
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Malhação vidas brasileiras
Santiago desconfia das intenções de Lou-

renço e diz que pensará na proposta do pai.
Álvaro e Dandara se preocupam com o estado
de Pérola. Pérola afirma a Márcio que ama Alex,
e o menino se irrita. Santiago conversa com Ta-
líssia sobre Lourenço e Michael. Flora e Tito não
conseguem se entender. A amnésia de Pérola
provoca uma grande confusão entre ela, Már-
cio, Alex e Maria Alice. Santiago desabafa com
Talíssia e Kavaco. Márcio e Flora lamentam a
situação de seus namoros. Santiago decide par-
ticipar da seleção de jogadores fora do Rio. So-
lange aplica um teste-surpresa sobre a matéria
de Gabriela.

O tempo não para
Samuca e Marocas conseguem impedir que

Rodney acione o detonador. Rodney é levado
pelos policiais. Dom Sabino fica surpreso ao des-
cobrir que foi Livaldo quem alertou sobre a im-
plosão. Samuca e Marocas enfrentam Lúcio e
Betina. Petra afirma a Helen que Marino, Teófilo
e Marocas têm a variante do vírus da varíola.
Vanda avisa a Menelau e Cecílio que eles po-
dem voltar a ser mantidos em quarentena na
Criotec para serem estudados. Paulina garante
a Barão que estará a seu lado durante o julga-
mento. Miss Celine e Elmo convidam Marocas e
Samuel para serem seus padrinhos de casa-
mento. Livaldo deixa para Samuca a patente ori-
ginal do adubo. Lúcio chantageia Petra para con-
seguir uma amostra do vírus. Samuca propõe
fugir com Marocas.

O sétimo guardião
Neide denuncia Sampaio pelo atropelamen-

to de León. Luz tem um mau pressentimento so-
bre León, e Sóstenes tenta acalmar a neta. Mal-
toni pede que Luz converse com Elisa. Neide
leva León para o casarão de Gabriel, e Judith
afirma que cuidará do gato. Marilda sofre com a
falta da água da fonte para seu rejuvenescimen-
to. Marcos Paulo se apresenta no cabaré de
Ondina, e Robério fica encantado. Judith e Ga-
briel usam a água da fonte para curar León.
Firmina repreende Neide por seu envolvimento
no caso de León. Geandro abriga Lourdes em
uma cabana, e os dois acabam ficando juntos.
Luz incentiva Elisa a lutar por seu amor por Mal-
toni. Jurandir surpreende Milu. Gabriel teme que
Valentina atente contra sua vida. Lourdes afirma
a Geandro que não voltará a ficar com ele. Judith
questiona Gabriel sobre Luz.

Teresa
Paloma é atropelada e chega gravemente

ferida ao hospital. Ela tenta dizer a Arthur o que
sabe de Teresa, mas Mariano pede a Arthur que
saia. Paloma, agonizando, diz que esteve com
Arthur durante uma noite e morre. Teresa, hipó-
crita e chorando, diz a Aurora que apesar de
tudo a morte de Paloma a afetou muito, e que
estar tão perto dela quando o acidente ocorreu
foi horrível. Aurora a olha desconfiada. Aída diz a
seu pai que não sabe se poderá perdoá-lo, pois
dói muito que ele tenha traído sua mãe, ainda
mais com uma mulher que nem importância deu
a ele, já que já a viu aos beijos com outro homem.
Teresa diz a Joana que nem morta Paloma deixa
de lhe trazer problemas, e diz que a incomoda
que Arthur sofra por ela. Arthur diz a Fernando
que não acreditou que a morte de Paloma o
afetaria tanto, e que em seus últimos momentos

ela tentou lhe dizer algo. Teresa, habilmente, diz
a Luísa que há alguns dias Paloma telefonou
para dizer que Arthur estava com ela, mas pede
à amiga que não diga nada, pois não tem como
provar essa informação.

As aventuras de Poliana
Marcelo diz para João que as pessoas têm

direito de namorar quem elas quiserem, e não
tentará impedir Luísa e Afonso. Nanci conta para
Poliana e Antônio que Luísa e Afonso estão namo-
rando. Nanci se encontra com Iuri na padaria e
ele conta para ela sobre a tentativa de assalto que
sofreu, dizendo que está desconfiado de Waldis-
ney. Claudia e Joana vão visitar Luísa e ela conta
a novidade às amigas. Débora dá uma bronca em
João enquanto Marcelo não está em casa. Durval
convida Claudia para jantar na padaria. Afonso
provoca Marcelo contando que está namorando
com Luísa. Iuri conta para Sophie que não deixa-
rá de ver Nanci por conta de Waldisney. Mirela e
Luca Tuber se encontram para conversar sobre
a entrada dele na chapa Contente.

Jesus
Jesus é recebido por Shabaka na hospeda-

ria. Zaqueu diz que não está satisfeito com sua
função. Caifás se mostra irritado com a família de
José de Arimatéia. Abel diz que deixará Jerusa-
lém e se despede de Joana. Claudia aconselha
Antipas a chamar o Hidrópico para ser seu ser-
vo. Nicodemos tenta acalmar Caifás e Anás. Ar-
rependido, Barrabás procura Adela e confessa
que ia matar Jesus. Caifás pressiona Tiago Justo
sobre o término do noivado com Deborah. Dian-
te da multidão, Zaqueu sobe em uma árvore
para tentar ver Jesus. Ele fica surpreso ao ouvir
o Messias o chamando.



VARIEDADES 11CASCAVEL, 16 DE JANEIRO DE 2019

PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você está dando um passo atrás em relação a sua
rotina e seus planos futuros. Você precisa de equi-
líbrio entre o seu estado de ânimo e sua saúde
física; e atividade e repouso, de acordo com as
exigências do seu corpo.

To
ur

o

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pesso-
as ao seu redor e nada vai atravessar o seu cami-
nho. Seja tolerante, nem todos serão capazes de
acompanhar seu ritmo. Cuidado com o fígado e
não exagere nos prazeres da mesa.

G
êm

os

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o
momento de simplesmente expor seus termos às
pessoas mais próximas a você. Seus nervos vão
precisar de uma pausa, não hesite em mergulhar
em seus hobbies e atividades favoritos.

C
ân

ce
r

Você vai ser mais sério do que de costume e sen-
tirá necessidade de se concentrar no que é real-
mente importante. Não tenha medo de mostrar o
seu talento para improvisar.

Le
ão

Seus pensamentos estão conduzindo você à dis-
tração. Não embarque em tarefas difíceis. Você
pode sentir que a sua força está melhorando, seria
uma boa ideia continuar assim e melhorar sua
saúde e seu estilo de vida.

V
ir

ge
m O bom humor faz com que você seja simpático com

as pessoas ao seu redor. Você sabe como propa-
gar essa simpatia. Você vai estar em sua melhor
forma. Não tente resolver todos os desafios de uma
só vez. Pense sobre sua dieta.

Li
br

a Você vai estar mais enérgico e determinado do
que nunca hoje. Siga suas novas prioridades. Você
está se sentindo cansado e deveria se afastar
para ter uma mudança de ares e fugir da rotina.

E
sc

or
pi

ão Sua atitude para perspectivas futuras amadure-
ceu de forma realista e isso é evidente para as
pessoas que o rodeiam. Você está em boa forma
para se lançar na cena social. Talvez seja neces-
sário um pouco de ar fresco, afinal.

S
ag

it
ár

io Mostrar muita coragem será a melhor maneira de
lidar com as pessoas que estão com inveja de
você. Você vai mostrar os seus talentos com um
sorriso! Para ficar melhor, você vai precisar deixar
o passado para trás para o seu bem.

C
ap

ric
ór

ni
o

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-
sente constrói a sua confiança. Aproveite ao má-
ximo a paz e a tranquilidade do dia para dar aten-
ção ao que pode estar faltando em sua dieta.

A
qu

ár
io

Seus limites morais serão postos à prova hoje. Você
vai saber como desarmar seus adversários sem ser
agressivo. Você não está recebendo nutrientes su-
ficientes, o seu organismo pede isso. Tenha cuidado
com o que come fora do horário das refeições.

 P
ei

xe
s O bom humor faz com que você seja simpático com

as pessoas ao seu redor. Você sabe como propa-
gar essa simpatia. Você vai estar em sua melhor
forma. Não tente resolver todos os desafios de uma
só vez. Pense sobre sua dieta.
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Já está preso à disposição da Jus-
tiça, Israel da Silva Rodrigues Barbo-
sa, de 24 anos. Ele é acusado de ter
matado a própria companheira, Solan-
ge Fátima de Andrade, de 29 anos. O
caso é o primeiro crime contra a vida
em Cascavel registrado em 2019.

Isarael foi preso em flagrante na
tarde de segunda-feira (14), quan-
do ele foi até o IML (Instituto Médi-
co Legal) para fazer a liberação do
corpo da mulher.

Na manhã de segunda-feira, Is-
rael chamou o Samu para socorrer
a mulher, que teria ingerido uma
grande quantidade de medicamen-
tos para tirar a própria vida. Quan-
do os socorristas chegaram, ela já
estava sem vida. Contudo, eles des-
confiaram da história contada pelo
homem, especialmente após verem
marcas de agressão pelo corpo da
vítima. Por isso, levaram o corpo
para que o IML fizesse a necropsia.

Segundo a delegacia de Homicí-
dios de Cascavel, Mariana Vieira, o
acusado chegou a mostrar os tais
medicamentos para os socorristas.
Porém, após diligências e coleta de
provas, a Polícia Civil constatou que
o caso se tratava de homicídio qua-
lificado, nesse caso enquadrado
como feminicídio. “Os policiais en-
contraram testemunhas que presen-
ciaram a discussão do casal e a
agressão física no dia anterior à
morte [domingo]. Depois de tê-la
agredido, ele passou a noite toda
com a vítima ferida, não acionou o
socorro durante toda a noite e só
acionou em um momento em que
nada poderia ser feito para salvá-la”,
relata a delegada Mariana Vieira.

De acordo com a Polícia Civil, já
no exame preliminar de necropsia foi

Feminicídio abre mapa
da violência de 2019

constatado que a mulher não havia
ingerido as substâncias citadas pelo
companheiro e que a causa da mor-
te foi uma hemorragia interna, provo-
cada pelo que a polícia classificou
de “ação de instrumento contunden-
te”, que seriam pancadas e paula-
das, por exemplo. Ou seja, a mulher
morreu de tanto apanhar.

Na residência do casal a polícia
apreendeu algumas cartelas de com-
primidos, uma gaze com sangue e
dois pedaços de cabo de vassoura,
devido à suspeita de que teriam sido
usados durante a agressão do rapaz.

De acordo com a polícia, ao ser
preso, Israel confirmou que os dois
tiveram uma discussão, mas negou
a agressão e o assassinato, dizen-
do que os ferimentos teriam sido
provocados por uma queda.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Bethania Davies

MATERIAIS apreendidos

na cena do crime ajudaram a

elucidar o homicídio

Histórico de agressão
Segundo a Polícia Civil, o casal tinha

histórico de agressão. As

investigações policiais dão conta de

que o casal estava junto havia cinco

meses, mas as brigas eram

frequentes. Nesse tempo, Solange

Fátima de Andrade já havia

registrado boletim de ocorrência por

lesão corporal e chegou a ser

acolhida em uma das casas de apoio

a vítimas de agressão do Município,

mas, segundo apurado pela polícia,

os dois reataram o relacionamento.

Se for condenado pelo crime de

homicídio qualificado, Israel da Silva

Rodrigues Barbosa pode ser

sentenciado a 30 anos de reclusão.

Israel foi condenado a 13 anos de

prisão em dezembro de 2017 por um

homicídio ocorrido em março

daquele ano. Ele foi considerado

culpado pela morte de um primo. O

crime teria acontecido enquanto o

rapaz dormia, em uma casa no

Jardim Itália. A esse caso Israel

respondia em liberdade.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01

Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00
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Giro da
Violência

Do hospital para a cadeia
Foi transferido para a carceragem da 15ª
SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel, na
tarde dessa terça-feira (15), Jeferson
Tonin Magalhães, que estava internado no
Hospital Bom Jesus, de Toledo, após
sofrer um acidente na BR-163, perto de
Quatro Pontes, no domingo (13). Ele
portava uma CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) falsa, e, após consulta da
sua verdadeira identidade, foi constatado
que se tratava do acusado pela morte de
Caline Alves, de 19 anos, no Bairro 14 de
Novembro, ocorrida em março de 2018.

Menos mortes
A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
divulgou na manhã de ontem o balanço
dos acidentes registrados em 2018 em
todo o Paraná. Foram registradas 490
mortes, queda de 20% em relação ao ano
anterior. Esse é o menor número de
mortes nas estradas federais desde 2010.
O número de feridos caiu 13,5%: de
9.461 em 2017 para 8.108 pessoas
feridas ano passado. Os números são
reflexos da queda de 27% dos acidentes
atendidos: foram 7,8 mil colisões em
2018. Segundo o relatório da PRF, 56%
dos acidentes fatais ocorreram em
trechos de pista simples.

Incêndio causa susto
Um incêndio foi
registrado em
uma empresa
de fabricação
de ônibus às
margens da BR-
277 em
Cascavel na
tarde dessa
terça-feira
(15).  De
acordo com
trabalhadores
do local, o fogo
atingiu o setor de fabricação de fibras,
cujo material é inflamável, mas ninguém
soube informar como o fogo começou.  O
Corpo de Bombeiros e a brigada de
incêndio da empresa controlaram o fogo
e ninguém ficou ferido. A empresa isolou
o local e, com a ajuda do Corpo de
Bombeiros, fará um estudo para
determinar as causas do incêndio.

 Seis pessoas foram presas pela
Polícia Militar na tarde dessa terça-
feira (15) por estarem com máqui-
nas caça-níqueis nos seus estabe-
lecimentos. A polícia abordou cinco
estabelecimentos: quatro bares nos
Bairros Santos Dumont, Claudete,
Maria Luiza e Parque São Paulo e
uma lotérica na Avenida Brasil.

A ação resultou na apreensão de
sete máquinas e R$ 8,5 mil em di-
nheiro, um revólver calibre 38, fer-
ramentas sem confirmação de pro-
cedência e dez munições.

Segundo a Polícia Militar, a ação
se deu por meio de denúncias re-
cebidas pelo 181.

Apesar do grande número de apre-
ensões no mesmo dia, a PM informou
que os empresários presos não têm
relação entre si. Cada estabeleci-
mento atuava de forma individual.

A exploração de máquinas caça-

Máquinas de
fazer dinheiro

níqueis é contravenção penal estabe-
lecida no artigo 50 da Lei 3.688/41
e a pena é de três meses a um ano
de prisão e pagamento de multa, mas
a pena para o explorador da máquina
pode aumentar em um terço se algum
empregado do estabelecimento ou
jogador for menor de 18 anos.

Quem for flagrado apostando em
máquinas caça-níqueis também
pode ser autuado e ter que pagar
multa de R$ 2 mil a R$ 200 mil.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Polícia Militar

MÁQUINAS caça-níquel estavam em bares e lotérica

FÁBIO DONEGÁ

Uma mulher ficou ferida no início da manhã de terça-feira (15) em um acidente entre um carro e um caminhão
registrado na BR-467, perto do Trevo da Ceasa, em Cascavel. A condutora do veículo disse aos socorristas do Siate
que o caminhão atingiu seu veículo, um Renault Clio, quando tentou fazer uma conversão. Ele fugiu do local sem
prestar socorro. Zilda Correia, de 48 anos, teve um ferimento no rosto e uma contusão no tórax causada pelo cinto
de segurança. Ela foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília. A PRF foi acionada para
controlar o fluxo de veículos e uma das pistas precisou ser isolada para limpeza devido ao derramamento de óleo.

Omissão de socorro

 DIVULGAÇÃO
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 Palco do clássico entre FC
Cascavel e Toledo neste domin-
go, às 17h, pela primeira roda-
da do Paranaense de Futebol, o
Estádio Olímpico Regional Arnal-
do Busato está liberado para re-
ceber, também, os demais jogos
das equipes cascavelenses no
campeonato.

É que ontem o Ministério Públi-
co Estadual liberou novo TAC (Termo
de Ajuste de Conduta) entre Municí-
pio e Corpo de Bombeiros, respon-
sável pelo laudo de prevenção e
combate de incêndio do local.

O novo prazo é de seis meses e
toda a documentação deverá ser
enviada hoje à Federação Parana-
ense de Futebol pela Secesp (Se-
cretaria de Cultura e Esporte). Até
então, o laudo em validade libera-
va o estádio somente até este do-
mingo, dia 20.

“O novo acordo só foi possível
porque o Município cumpriu com
os questionamentos do MP, que
eram apresentar os projetos para
correção da inclinação das rampas
de acesso às arquibancadas e
também licitar o concreto bombe-
ado para a obra. Assim, resta ape-
nas a execução do serviço, o que

 Equipe cascavelense que pri-
meiro se apresentará diante do tor-
cedor no Paranaense de Futebol
2019, o Futebol Clube Recreativo
marcou para sexta-feira um de seus
mais importantes treinos antes da
estreia no Estadual. O técnico Pau-
lo Foiani comandará a atividade
semanal do Estádio Olímpico, onde
a Serpente Aurinegra receberá o
Toledo no domingo, às 17h, pela ro-
dada de abertura do Estadual.

Será apenas a segunda movi-

Estádio Olímpico liberado
será feito logo após o término do
Paranaense”, garante o diretor de
Esporte e Lazer da Secesp, Cleber

Fonseca, que responde pela pas-
ta nas férias do secretário Ricar-
do Bulgarelli.

FC Cascavel terá treino importante na sexta-feira
mentação dos jogadores no local
durante os quase três meses de
pré-temporada. Além disso, será
determinante para o treinador na
escolha dos titulares.

“O (atacante) Ricardo Lobo sen-
tiu um desconforto muscular na úl-
tima quinta-feira e nos exames foi
constatada uma lesão no músculo
posterior da coxa esquerda, um
estiramento de grau 1. Ele já faz tra-
tamento intensivo e está em está-
gio avançado de recuperação. Nes-

ta sexta ele passará por testes
para saber se terá condições de
jogar ou se será preservado para
ter sequência no decorrer do cam-
peonato”, explica o fisioterapeuta
Marcos Favero.

O FC Cascavel estreará no Para-
naense de Futebol 2019 contra o
Toledo no domingo, às 17h, no Es-
tádio Olímpico. Depois, na quarta-
feira (23), pela segunda rodada,
atuará novamente em casa. Rece-
berá o Athletico às 20h.

O elenco do Cascavel Futsal se apresentou ontem, no Ginásio da Neva, à comissão
técnica para o primeiro trabalho de 2019. Os atletas assistiram a um vídeo
elaborado pelo técnico Cassiano Klein, ilustrando um pouco a maneira que ele
gosta que sua equipe se comporte em quadra. Após um breve bate-papo os
jogadores passaram a trabalhar com o preparador físico Marcio Batuta e o auxiliar
Eliabe Figueiredo. Os atletas também passaram por pesagem e realizaram atividades
físicas na quadra. À tarde, todo elenco voltou à Neva para treinos com bola.

FC CASCAVEL
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 Em busca de ânimo ex-
tra antes da estreia no Parana-

ense de Futebol, marcada para sá-
bado, às 17h, na Arena da Baixa-
da, contra o Athletico, o Cascavel
Clube Recreativo anunciou ontem
o nome do comandante da equipe
no Estadual: Lorival Santos, de 59
anos, e que tem uma trajetória
marcante na equipe.

Há 12 anos, mais precisamen-
te no dia 28 de janeiro de 2007,

Cascavel
CR anuncia
treinador

 Fala, professor
“Já estamos em cima do

início da competição, com
jogos duas vezes por semana,
sem semana cheia de treinos.
Vamos aceitar as dificuldades
que a estrada irá me
proporcionar, e com
serenidade e muito trabalho
iremos facilitar o nosso
caminho até obter os nossos
objetivos. Vamos pensar jogo a
jogo e na melhora contínua
dos jogadores e
consequentemente da equipe,
pois no futebol não cabe
desculpas, é feito de
resultados, não de intenções”,
garante Lorival Santos.
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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, 16  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

ele era o comandante do CCR num
dos dias marcantes da equipe. Na
ocasião, contra o mesmo rubro-ne-
gro contra o qual reestreará na
Serpente neste fim de semana,
mas à época ainda com o nome
Atlético, Lorival viu seus coman-
dados descerem para o vestiário
do Olímpico com o placar marcan-
do 3 a 1 para o adversário, mas
no segundo tempo comandou
uma virada história, com vitória
por 4 a 3 sobre o Furacão.

Lorival Alves dos Santos traba-
lho pela última vez no Rio Grande
do Norte, onde comandou o Santa
Cruz de Natal. Antes, e depois de
retornar do futebol iraquiano
(2013/14), passou por CSE, Coru-
ripe e Murici, todos de Alagoas.
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JOGAM HOJE

  COPA SÃO PAULO
15h Atlético-MG x V. Redonda
17h15 Grêmio x Audax
19h30 Coritiba x Vasco
21h45 Corinthians x Visão Celeste

    CEARENSE
17h Floresta x G. de Sobral
21h G. de Juazeiro x Horizonte
21h Barbalha x Atlético
22h30 Ferroviário x Iguatu

      COPA DO NORDESTE
19h ABC x Sergipe
21h30 Bahia x CRB
21h30 Moto Club x Altos

      COPA DO REI
16h30 At. de Madri x Girona
17h30 Sevilla x At. Bilbao
18h30 Leganés x Real Madrid

 COPA DA INGLATERRA
17h45 Southampton x D. County

        COPA DA FRANÇA
16h15          Grenoble x Strasbourg

       FRANCÊS
16h Guingamp x Rennes
16h Monaco x Nice
16h Nîmes x Nantes
16h Toulouse x Lyon
18h  Saint-Etienne x Olympique

   SUPERCOPA DA ITÁLIA
15h30 Juventus x Milan

O Palmeiras acertou a contratação de Ricardo
Goulart. O meia-atacante teve o aval do Guangzhou
Evergrande para jogar no Alviverde pelo prazo de
um ano. A negociação entre clube e jogador tem
capítulos desde o ano passado e terminou ontem. O
jogador tinha um salário de mais de R$ 3 milhões na
China. O Alviverde pagará R$ 600 mil e o
empréstimo será gratuito. A diferença ficará por
conta da equipe chinesa. Ricardo Goulart ainda se
recupera de uma cirurgia no joelho direito realizada
no fim de outubro do ano passado. E apesar de o
prognóstico inicial apontar um retorno aos gramados
somente em março ou abril, a tendência é que ele
fique à disposição antes disso. Com evolução acima
das expectativas, o novo camisa 11 alviverde deve
voltar a treinar em quatro semanas.

Juventus x Milan vale título
Juventus e Milan fazem uma

partida incomum nesta quarta-fei-
ra. Às 15h30 (de Brasília), os dois
gigantes decidem a Supercopa da
Itália. Até aí, nenhuma surpresa,
se a final não fosse jogada na Ará-
bia Saudita. É a décima vez que a

PALMEIRAS

competição vai ser decidida fora
do país europeu.

É a sétima vez consecutiva que
a Juventus disputa a Supercopa
da Itália. Nas últimas participa-
ções, são três títulos e três vi-
ces. Em 2017/18, o time de Tu-
rim conquistou o Calcio e garan-
tiu o passaporte para a decisão.
O Milan chega para a disputa por
conta do vice-campeonato na
Copa da Itália, perdida justamen-
te para o rival desta quarta.

O jogo será o tira-teima entre as
duas equipes na competição. Ju-
ventus e Milan são os maiores ga-
nhadores da Supercopa da Itália,
com sete títulos cada um. A Velha
Senhora faturou pela última vez em
2015 e o Rossonero, em 2016.

 PAQUETÁ
Do lado do Milan, a expectativa fica em torno do brasileiro Lucas
Paquetá. Reforço para a sequência da temporada, o meia fez sua
estreia no último sábado, na vitória rossonera por 2 a 0 sobre a

Sampdoria, na prorrogação, que classificou a equipe para as quar-
tas de final da Copa da Itália. O ex-jogador do Flamengo ficou em

campo por 85 minutos. Paquetá chegou à Itália no dia 6 (domingo),
foi apresentado na terça-feira passada e participou de todos os

treinos até estrear contra a Sampdoria. Ele já está relacionado para
o confronto diante da Juventus e pode faturar o seu primeiro caneco

na Terra da Bota com apenas dois jogos disputados.

CR7
A partida no King Abdullah Sports

City, em Jeddah, pode marcar a

primeira conquista de Cristiano

Ronaldo na Juventus. O atacante

chegou nesta temporada e vem

sendo um dos destaques da

equipe: é o artilheiro do

Campeonato Italiano, com 14

gols, e a Velha Senhora lidera com

nove pontos à frente do Napoli.

Na Liga dos Campeões, está nas

oitavas de final e vai enfrentar o

Atlético de Madrid. Para hoje, o

técnico Massimiliano Allegri terá

os desfalques do zagueiro

Benatia, do meia Cuadrado e do

atacante Mandzukic. A tendência

é que Douglas Costa e

Bernardeschi disputem a vaga do

jogador croata.


