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PÁGINA

03
Vereador quer
ajuda da OAB
para derrubar taxa

 O barril de pólvora instalado no Centro de Cascavel continua prestes a explodir. O local
abrigava ontem 145 presos em um espaço para 16 pessoas. Para a OAB, além dos
riscos à saúde, a situação favorece o aliciamento de pessoas pelo mundo do crime,

além de aumentar as chances de reincidência.

PÁGINA

03
Cohapar garante
40 casas para
idosos de Cascavel

PÁGINA

08
Apenas um de cada
dez jovens ingressa
de fato no Exército

Superlotado, cadeião é
palco para aliciamentos

 Págs. 12 e 13

Lago de alto risco?
O Lago Municipal de Cascavel entrou na lista das barragens

com “alto risco” divulgada ontem pelo governo do Estado.

As razões não são especificadas, mas o governo prometeu

início das fiscalizações por meio de parceria com o Simepar.
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Representante da equipe de Israel que trouxe
novas tecnologias para ajudar na busca por

sobreviventes em Brumadinho (MG).

“Apreendemos todo o terreno na primeira luz da manhã.
Agora, temos uma imagem completa do local e do que
precisa ser feito. A delegação israelense vai começar a

trabalhar agora. Nosso primeiro pessoal acabou de chegar
no rio e o primeiro passo será o esforço para encontrar

pessoas vivas. Isso será feito por aparelhos tecnológicos”.

Opinião
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O CANUDINHO E BRUMADINHO

Fernando Rizzolo é advogado, jornalista, mestre em
Direitos Fundamentais e professor de Direito

Parcialmente
nublado

 Foi na sexta-feira, hora do almoço. Pedi um suco no restaurante que
frequento e fui informado pelo garçom que os canudinhos são proibidos.
Pedi então algo para mexer o adoçante e recebi uma colher. Procurei me
informar na internet sobre essa lei do canudinho, cujo texto foi regulamen-
tado em julho de 2018. Segundo os ambientalistas, o plástico dos canudi-
nhos pode levar 400 anos para se decompor. Fiquei realmente impressi-
onado com a preocupação ambiental em nosso país e pensei em quanto
temos evoluído, a ponto de eu não poder mexer meu suco ou tomá-lo com
o antigo canudinho, pois o ambiente está acima de tudo.

Conforme me disse o dono do restaurante, quem for pego oferecen-
do o antigo acessório de plástico vai ter de pagar uma multa no valor de
R$ 1.650. Novos flagrantes elevam a multa a R$ 6 mil.

Logo após o almoço, sentei confortavelmente numa poltrona do sho-
pping e qual não foi minha surpresa ao notar que a tal preocupação
ambiental não ultrapassa os canudinhos. Numa leitura assustadora, na-
quele exato instante ocorria uma tragédia em Brumadinho, após o rom-
pimento da barragem da Mina Feijão, da mineradora Vale.

O Brasil sofre um problema social, ético, moral e, acima de tudo, de
desfaçatez. O presidente eleito, além de ter que manejar o custo econômico
e político de colocar o Brasil nos eixos, tem agora que lidar com tragédias.
A grande verdade é que, se a barragem se rompeu, provavelmente havia
infiltração de água, e as promessas feitas anteriormente, exigidas e prome-
tidas pela Vale para que não mais ocorresse esse tipo de desgraça, não se
concluiu, ou seja, a fiscalização foi precária ou omissa.

Depois do susto e de ver pela TV as imagens do estrago do rompi-
mento da barragem, caminhei em direção a um bar e pedi com um olhar
triste um suco daqueles de latinha. Ao pagar, perguntei ao rapaz do caixa:
“Você tem um canudinho?”. E ele me respondeu: “Não. Canudinho é
proibido e os fiscais não dão moleza”. Saí cabisbaixo e pensei que canudi-
nho rima com Brumadinho, mas para canudinho tem fiscais, para Brumadi-
nho e Mariana tem lama, tristeza e desalento... Esse é o Brasil do momento.
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Jurídico do Legislativo
Apesar de a movimentação já ter se intensificado nos
corredores da Câmara de Cascavel, visto que o recesso

administrativo se encerra nesta semana, estiveram presentes
no café da manhã de recepção ao novo procurador Jurídico,
Rafael Salvatti, os vereadores Mauro Seibert, Sidnei Mazzuti,
Celso Dal Molin, Sebastião Madril, Pedro Sampaio, Roberto

Parra e Fernando Hallberg, além do presidente Alécio
Espínola. Já Carlinhos Oliveira passou rapidamente antes de o

evento começar e Serginho Ribeiro chegou após a
apresentação. Os demais, sem notícia.

Contrato quebrado

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Em entrevista ao apresentador Valdomiro Cantini, que a Rádio
Nacional News levou ao ar sábado, o deputado federal Evandro
Roman (PSD) contou que o contrato com o prefeito Leonaldo
Paranhos foi “quebrado”. “[Paranhos] Pegou uma opção de abrir
para quatro ou cinco deputados e não deu certo. Ele não elegeu
o deputado federal que era para ser o deputado número um
dele, o Evandro Roman. Nem o Adelino [Ribeiro, deputado
estadual]... [Paranhos] Saiu muito enfraquecido da eleição. (...)
Por atender a vários e não focar nas duas lideranças”.

Com ou sem
política?
Diante do parecer do novo
procurador Jurídico em defesa
de uma atuação técnica sem
posicionamentos políticos, o
vereador Celso Dal Molin
apresentou objeções: “É preciso
levar em consideração a
questão política, pois fomos
eleitos politicamente - então o
procurador também terá que se
encaixar. Deve existir um
casamento entre a política e os
princípios jurídicos”. Sebastião
Madril foi contra: “Tem que
seguir a lei. Os pareceres não
podem ter interesses políticos”.

Advogados
O vice-presidente da
subseção OAB Cascavel,
Paulo Roberto Pegoraro
Junior, esteve ontem na
Câmara de Vereadores e
garantiu maior aproximação
entre as instituições - entre
elas a Câmara. Decisão
reforçada pelo presidente
eleito Jurandir Parzianello,
que toma posse dia 6, às
19h30, no Teatro Municipal.
Aproximação elogiada pelo

vereador Fernando Hallberg,
que diz ter sentido falta da
OAB em debates anteriores.

Comissões
Devem ser definidos nesta
semana os responsáveis pelas
comissões permanentes da
Câmara de Cascavel. Ao que
tudo indica, Rafael
Brugnerotto (PSB) - que
assume a cadeira de Gugu
Bueno - será o novo presidente
da Comissão de Justiça e
Redação, uma das mais
importantes e mais cobiçadas.
Jaime Vasatta (Podemos)
também integrará o grupo.

Mudanças
Embora tenha demonstrado
interesse em permanecer na
presidência da Comissão de
Saúde, Roberto Parra (MDB)
deverá entregar a função ao
vereador Josué de Souza
(PTC). Parra continuará como
membro. Já nas Comissões de
Educação e Cultura deve haver
apenas um remanejamento:
entre os cotados para a
presidência está Carlinhos
Oliveira (Educação) e Serginho
Ribeiro (Cultura).

Madril pede apoio
à OAB contra taxa

 40 casas para idosos
O prefeito Leonaldo Paranhos e o presidente da Cohapar,

Jorge Lange, garantiram a inclusão de mais 40 casas para

idosos no Programa Morar Bem Paraná. A prefeitura terá

de disponibilizar uma área para a construção do

condomínio. “Vamos encontrar esse terreno e assim

beneficiar a população que se enquadrar nos critérios de

seleção do projeto”, disse Paranhos.

Jorge Lange explicou que “os empreendimentos serão

construídos em formato de condomínios fechados

horizontais. As casas serão adaptadas às necessidades dos

idosos e terão quarto, sala, banheiro, cozinha e varanda”.

Além disso, consta no projeto toda a infraestrutura de

lazer, com praça de convivência, biblioteca, sala de

informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão

de festas e atividades, pista de caminhada, quiosques

próprios para a prática de jogos de tabuleiro e carteado.

Moradia e espaços comuns adaptados às necessidades

físicas dos residentes. O que implica em itens de

acessibilidade tais como portas mais largas, barras de

apoio, áreas com fácil acesso para quem tem dificuldade

de locomoção, ventilação cruzada e adequação dos pisos.

 O vereador Policial Ma-
dril (PMB) acionou a OAB
(Ordem dos Advogados do
Brasil), Subseção Casca-
vel, para que a entidade pro-
mova ação para declarar a
Lei Municipal 6.570/2015
- que instituiu a cobrança da
taxa de proteção e desas-
tres - inconstitucional.

De acordo com o verea-
dor, a cobrança é ilegal, uma
vez que existe decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal)
proibindo os municípios de
cobrarem taxas de combate
a incêndio. O principal argu-
mento é de que a Constitui-
ção Federal, em seu artigo
144, atribui aos estados, por
meio do Corpo de Bombeiros
Militares, a execução de ati-
vidades de defesa civil, inclu-
sive a prevenção e combate
a incêndio, entendendo que
essas funções são essenci-
ais, inerentes e exclusivas ao
próprio Estado, que detém o
monopólio da força.

Assim, seria ilegal a

prefeitura cobrar a taxa
dos contribuintes.

Há anos a taxa tem gera-
do polêmica e muitos proces-
sos judiciais já foram proto-
colados por pessoas jurídicas
pedindo a anulação do
pagamento. Chegou, inclusive
a mudar de nome para voltar
a ser cobrada. “Em Cascavel,
quem tem condição de ban-
car advogado não paga
a taxa de desastre, grandes
empresas, associações e
pessoas com mais recursos.
Fica tudo nas costas do tra-
balhador”, reclama Madril.

O vereador argumenta
que cidades como Ponta
Grossa, Umuarama, Foz do
Iguaçu e Londrina já extin-
guiram a cobrança da taxa.
“É obrigação do governo do
Paraná manter o Corpo de
Bombeiros e não do cida-
dão comum”.

Madril já havia pedido aju-
da à OAB na gestão anterior
da entidade, porém, não ob-
teve resposta. 
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 Num relatório divulgado ontem
à tarde pelo governo do Estado no
qual lista as barragens do Paraná,
Cascavel aparece com a indicação
de alto risco. Trata-se do Lago Mu-
nicipal. Os motivos do risco não são
especificados. Nessa condição es-
tão outras 30 barragens.

A situação mais grave é pela fal-
ta de fiscalização que envolve as
mais de 460 barragens existentes
em todo o Estado.

O governo do Estado anunciou
ontem um contrato de gestão com
o Simepar (Sistema Meteorológico
do Paraná) para avaliar a situação
das 461 barragens existentes no
território paranaense. Em paralelo,
duas unidades que abrigam resídu-
os minerais, em Cerro Azul e Cam-
po Largo, serão vistoriadas nessa
semana. Os trabalhos serão moni-
torados pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Ambiental e
Turismo (SEDAT).

O Simepar foi escolhido para
auxiliar no processo porque o ór-
gão, sediado no Centro Politécnico

Cascavel na lista de
barragens de alto risco

da Universidade Federal do Paraná,
em Curitiba, desenvolve atividades
de serviços nas áreas de meteoro-
logia, hidrologia e meio ambiente.

A maioria das barragens locali-
zadas no Paraná é para uso de irri-
gação, abastecimento de água, ge-
ração de energia, proteção de meio
ambiente e recreação.

LAGO Municipal de Cascavel aparece na lista de barragens com “alto risco”

PASSE o leitor

de QR Code do

seu celular e

confira a lista

completa das

barragens do

Paraná

 Está marcada para esta sexta-feira,
dia 1º de fevereiro, a posse da nova

gestão da Amic (Associação de

Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte do Oeste do Paraná). No evento,

Celso Bevilacqua, que atuou como

presidente da entidade entre 2017 e
2019, fará uma prestação de contas das

atividades da associação nesse período e

passará, oficialmente, a presidência para

Sandro Viapiana, que comandará a Amic

entre 2019 e 2021.

Sandro é graduado em Administração,
pós-graduado em Marketing e

Propaganda além de Recursos Humanos

FÁBIO DONEGÁ

e Administração Financeira, Contábil e
Controladoria e ainda possui MBA em

Agribusiness. Já foi consultor e instrutor

do Sebrae, diretor de marketing da

Associação Brasileira de Recursos

Humanos, sem contar que já atuou por

mais de duas décadas no ramo de
indústria metalúrgica e construção

civil. Atualmente é diretor em uma

empresa de assessoria empresarial,

pesquisas e treinamentos e é professor

universitário em várias instituições de

ensino, foi diretor de serviços da Amic e
foi eleito em novembro de 2018 como

novo presidente da entidade.

Sandro tem como vice-presidente
Sônia Xavier Spengler, que é formada

em Pedagogia e tem quase 30 anos de

experiência à frente da própria escola

de ensino infantil. Associada da Amic

desde os primeiros passos da entidade,

sempre foi muito ativa e a atuação
dela na presidência representa um

marco: é a primeira mulher a estar nessa

função na associação.

O evento será às 8h no auditório da

New York School, Rua Duque de Caxias,

54, no Centro de Cascavel (em frente à
sede da Amic), e é aberto a todos os

associados e à comunidade em geral.

Novo presidente da Amic toma posse nesta sexta
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23 de janeiro de 1949

23 de janeiro de 2019

José Fierlbeck

José realiza seu último sonho

José Fierlbeck faleceu no
dia 23 de janeiro, vítima de
insuficiência respiratória
provocada pelo agravamen-
to do câncer de pâncreas e
de fígado. Ele fazia trata-
mento no Hospital Uopec-
can. Seu corpo foi velado
na Acesc e sepultado no
Cemitério Jardim da Sauda-
de. José deixou a esposa
Maria, seus quatro filhos,
genros, noras e netos, e
uma saudade sem fim.
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Seis meses de
desespero e dor

Em agosto passa-
do José Fierlbeck

descobriu o câncer
de pâncreas e de

fígado que lhe
acometia. Foi quan-

do começou sua
batalha mais difícil.

“Marcamos uma
consulta com espe-
cialistas de fígado

na Uopeccan, ele já
começou as quimio-
terapias e seguiu o

tratamento”, lembra
Ilda Fierlbeck.

José ia ao hospi-
tal fazer as sessões

de quimioterapia,
chegou a ser inter-

nado algumas vezes
devido à severidade

do tratamento.
Ao ver as condi-
ções do pai se

agravarem, principal-
mente a dor, Ilda

reconhece que ele
merecia descansar:
“Pelo menos acaba-

ram as dores que
ele sentia. Ele nem

conseguia mais
se alimentar”.

Despedida

 José Fierlbeck nasceu dia 23 de janeiro de
1949 em Laranjeiras do Sul, onde passou sua
infância e, adolescente, veio para Cascavel, onde
seu coração fez morada. Foi aqui que conheceu
Maria Conceição, com quem viveu até que a
morte os separou. Desse amor nasceram os
quatro filhos: Ilda, Zilda, Paulo e Zenilda.

Conhecido como Seu José, após uma
longa batalha, ele conseguiu realizar seu úl-
timo sonho: completar 70 anos. Naquele
mesmo dia 23 de janeiro de 2019, poucas
horas depois, ele deu seu último suspiro.

“Ele lutou muito! Queria viver mais, mas
conseguiu completar os 70... O sonho dele
era completar 70 anos”, conta a filha Ilda
Fierlbeck de Oliveira. Segundo ela, desde que

seu pai foi internado na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) com um mal-estar, no dia 17
de janeiro, sua condição só piorou. Logo de-
pois foi transferido para a Uopeccan, onde
tratava um câncer, mas apenas piorou.

“Está sendo muito difícil de aceitar a
morte dele... A nossa dor é sem tamanho”,
acrescenta Ilda.

Ciente de que seus dias haviam chegado
ao fim, José fez questão de se despedir dos
filhos, inclusive de Zilda, que mora na Fran-
ça. “Meu pai se despediu de todos os filhos,
conversou conosco, inclusive com minha irmã
que mora fora, e ainda teve forças para aben-
çoá-la e dizer que não a veria mais”, relata
Ilda, muito emocionada.

 JOSÉ com a esposa Maria e a filha Ilda
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 Mais de mil palestras serão re-
alizadas pela Coopavel e pelos ex-
positores durante os cinco dias do
31º Show Rural, agendado para o
período de 4 a 8 de fevereiro de
2019, em Cascavel. Todas serão
conduzidas por especialistas nas
mais diversas áreas que integram
a agropecuária e a cadeia do agro-
negócio, diz o coordenador-geral do
evento, o engenheiro agrônomo
Rogério Rizzardi.

A área pecuária também promo-

Pecuária terá palestras
técnicas de alto nível

 Da teoria à prática
O Show Rural Pecuário terá outras

atrações aos visitantes. Uma delas

será a demonstração prática da

técnica de confinamento bovino

conhecida por cross ventilation, que

contará com a participação de

técnicos da sueca DeLaval, maior

fabricante de equipamentos do

mundo para a pecuária de leite. E a

balança de passagem, tecnologia

desenvolvida pela Embrapa Gado de

Corte em parceria com a Coimma,

maior fabricante latino-americana de

equipamentos de pesagem animal.

Ratinho terá reuniões com
secretariado e prefeitos

 O governador do Paraná, Rati-
nho Júnior, terá extensa agenda de
compromissos na quinta e na sex-
ta-feira, dias 7 e 8 de fevereiro, du-
rante a instalação do governo esta-
dual no Show Rural Coopavel, em
Cascavel.

Ratinho virá à cidade acompa-
nhado de 15 secretários e de dire-
tores de empresas públicas. Além
de reuniões com os titulares de

 Ministra confirma visita
 O Ministério da Agricultura acaba de confirmar ajustes na

agenda da ministra Tereza Cristina que, em vez do dia 7, virá ao
Show Rural Coopavel na sexta-feira, 8 de fevereiro.

Tereza Cristina deverá vir a Cascavel acompanhada de pratica-
mente toda a equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária. Há boa

expectativa também quanto à confirmação de outros ministros,
informa o diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. Diversas

autoridades confirmaram presença no evento, como o governador
Ratinho Júnior, o vice Darci Piana, secretários de Estado, deputados
e diretores de grandes multinacionais. A 31ª edição do Show Rural
Coopavel será de 4 a 8 de fevereiro, em uma área de 720 mil me-
tros quadrados, no KM577 da BR-277, na saída para Curitiba. A

expectativa de público é superior a 250 mil pessoas e a movimenta-
ção financeira deverá ficar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.

RATINHO instalará a sede do governo no Show Rural

verá repasses de novos conheci-
mentos com grandes nomes do seg-
mento. Entre elas, estão: Tecnolo-
gia para aumentar a produção e o
retorno econômico da pecuária de
corte, com Armindo Kichel. Será às
10h do dia 5 de fevereiro, no salão
tecnológico pecuário. No dia 6, às
11h, o tema em apresentação será
ILPF: Uma estratégia para o desen-
volvimento sustentável do Brasil,

com o presidente do Instituto, Re-
nato Rodrigues.

Na quarta-feira, dia 7, estão
agendadas duas palestras espe-
ciais: Doenças do complexo tris-
teza parasitária bovina, com Da-
niel Rodrigues, às 10h; e Integra-
ção lavoura-pecuária: cenário, ap-
tidão e tecnologias, com o doutor
Elir de Oliveira, às 14h. As pales-
tras são gratuitas.

todas as pastas do primeiro esca-
lão, o governador terá encontro com
prefeitos da Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná). O
vice-governador Darci Piana tam-
bém vai cumprir agenda no Show
Rural.

Um dos encontros mais aguar-
dados será entre Ratinho Júnior e
presidentes de cooperativas do Sis-
tema Ocepar.

ASSESSORIA
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 No ano em que os rapazes com-
pletam 18 anos de idade eles devem
fazer o alistamento militar. No Brasil,
o alistamento ainda é obrigatório e a
ausência traz sérias consequências.

Neste ano, o primeiro-tenente
Miguel Arquimedes Camargo Mora-
es, chefe do PRM (Posto de Recruta-
mento e Mobilização) de Cascavel,
estima que 21 mil jovens das regi-
ões oeste e sudoeste do Paraná vão
se alistar no serviço militar pelo site

www.alistamento.eb.mil.br. Desses,
apenas 10% vai efetivamente “ser-
vir” nas Forças Armadas do Brasil.

“São vários os motivos que fa-
zem a corporação ficar somente

Um de cada dez jovens
ingressa no Exército

com uma parte desse contingente.
A maioria apresenta problemas de
saúde, tem a questão familiar...
enfim, conseguimos atender uma
demanda com número fechado”,
explica Miguel Arquimedes.

RECEIO DO
ALISTAMENTO
Até umas duas décadas atrás, as

chances de ser convocado para

servir o Exército eram muito

maiores. Hoje, a dificuldade é

conseguir entrar. Da primeira

seleção, um terço, ou seja, cerca

de 7 mil são selecionados e ficam

aguardando ser chamados. Em

janeiro do ano que vem, ocorre de

fato a convocação, na qual apenas

cerca de 10% conseguem a vaga.

 Reportagem: Silvio Matos

 Alistamento é obrigatório
O alistamento militar é obrigatório e o processo deve ser realizado até o dia 30 de junho. O CPF
é único documento necessário para o procedimento pela internet. Caso a pessoa não tenha CPF,
deve ir à Junta Militar de Cascavel, que fica na esquina das Avenidas Brasil e Rocha Pombo,

2.040, Bloco B, Bairro São Cristóvão. O telefone é (45) 3218-7707. Sem o CPF, é preciso
apresentar a certidão de nascimento, o comprovante de residência e a identidade.

Feito o alistamento, é preciso ficar atento à data em que deverá comparecer para o processo de
seleção que ocorre de fevereiro a novembro. A data para comparecer à Comissão de Seleção

deve ser consultada no site www.alistamento.eb.mil.br. Se o jovem perder o prazo para se
alistar, é preciso procurar a Junta Militar para regularizar sua situação. Quem está irregular com o

serviço militar fica impedido de assumir cargo público, tirar passaporte e se matricular em
instituições de ensino. E pode até ter problemas para ter a carteira assinada.



SOCIAL 09
CASCAVEL, 29 DE JANEIRO DE 2019
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gente aduba a vida.
 que aÉ fazendo merd#

Felicidades!
Martina de Lira, Mario

Sergio Rosa, Gilciane Zago,
Darci Bonadiman, Greici
Kelli, Alves Pereira, Edina
Munhos, Flavia Hachmann

e Alessandra Pajolla.

Quer perder peso?
Precisando de uma ajudinha para perder peso? A UBS São

Cristóvão iniciou os encontros do grupo de apoio a pessoas
com sobrepeso/ obesidade. Profissionais especializados vão
te ajudar a alcançar sua meta. Mais informações na própria
UBS: Rua Cartola, esquina com Ermelindo de Leão, s/n, São

Cristóvão. Telefones: (45) 3902-2665 / 3902-2667.

Retrô Night Fest
No dia 9 de fevereiro a festa fica por conta da Retrô

Night Fest Summer Edtion, na AABB de Cascavel, que fica
na Rua Vicente Machado, 2.919. Muita música boa anos

70, 80 e 90 para dançar a noite toda. Convidem os
amigos. Ingressos: (45) 99938-5652.

Extinção
Detentor do maior

sistema fluvial do mundo e
da mais expressiva

variedade de anfíbios e
primatas, o Brasil tem hoje
1.173 espécies da fauna
em risco de extinção e

outras 318 também têm a
existência ameaçada. A

informação está no Livro
Vermelho da Fauna

Brasileira Ameaçada de
Extinção 2018.

A estilista Elys Maria Chagas, em produção assinada

por Naiara Vasconcelos

Toda elegância e

beleza de

Thainara Campos,

captadas por

Arivonil Policarpo
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Novela “Verão 90” estreia hoje
A nova trama das 19h estreia hoje com uma história que se passa nos

anos 80. Janaína e os filhos, João e Jerônimo, assistem ao programa

Patotinha Mágica. Com o programa em queda de audiência, Lidiane instrui

Manuzita a anunciar um concurso para escolher um novo integrante. João

e Jerônimo ficam interessados e fogem para o Rio para participar da

seleção. Os dois são escolhidos e a Patotinha Mágica vira um trio. João

desmaia no palco durante uma grande apresentação e é decretado o fim

do grupo. Lidiane proíbe Manu e João de se encontrarem. Nos anos 90,

João comanda um programa na rádio Maremoto.

Malhação
Alex, Maria Alice, Pérola e Márcio discu-

tem no colégio. Tito e Garoto recuperam a
caixa de Heitor e descobrem que ela guarda
uma carta para o avô. Érico ouve quando
Gabriela, Marcelo, Vinícius e Rafael conver-
sam sobre a redução do programa de bol-
sas. Alex estranha o novo visual de Flora.
Hugo sugere uma manifestação em favor
da permanência de todos os bolsistas no
colégio. Márcio e Maria Alice decidem pôr
um fim em seu namoro de mentira. Gabriela
desconfia do sono de Flora durante a aula.
Solange desafia Rafael.

Espelho da vida
Alain se assusta quando vê o espelho

do camarim quebrar. Priscila afirma que
sentirá saudades de Grace. Margot tem um
sonho com Vicente e os dois visitam Cris/
Julia no passado. Solange beija Emiliano.

Hugo e Josi selam um acordo para se aju-
dar, e Cláudio acredita que os dois estão
apaixonados. Eugênio paga Dora para ob-
ter informações sobre Julia, e Bendita vê os
dois juntos. Américo percebe o afastamen-
to de Gentil. Bola e Daniela pensam em
uma atriz para interpretar Dora. Solange
desiste de reatar com Emiliano. Bendita
alerta Cris/Julia sobre Dora. Ana pede a Alain
para ler o diário de Julia Castelo.

O sétimo guardião
Valentina convence Laura a ficar em

Serro Azul e seduzir Gabriel. Mirtes vê um
incêndio na igreja e Luz consegue resga-
tar padre Ramiro. Adamastor questiona
Ondina sobre sua família. Marilda se es-
panta com a reação de Eurico ao incên-
dio na igreja. Rivalda pergunta por Walid a
Diana. Jurandir permite o namoro de Eli-
sa e Maltoni. Gabriel mostra a fonte a pa-
dre Ramiro, e o convida para assumir o
lugar de guardião deixado por Eurico.

Teresa
Regina diz à filha que sabe que ama Ma-

riano e se casou com Arthur unicamente por
seu dinheiro, mas já que Arthur é um bom
homem e ela o enganou, deveria perdoar
seu erro. Teresa volta a procurar Fernando
para se insinuar, e diz que já não está segura
de amar Arthur e o melhor seria iniciar uma
nova vida com outra pessoa. Aída diz a Mari-
ano que Teresa vai se divorciar, afirma que
ela continua apaixonada por eles e pergun-
ta a Mariano se reataria seu romance com
Teresa. Mariano responde que está decidi-
do a se esquecer de Teresa.

As aventuras de Poliana
Claudia vai até a casa de Durval contar

sobre o presente de Sr. Pendleton, descon-
fiando que ele tenha sido enviado por Lore-
na. Mirela chega arrasada em casa e Bran-
ca tenta aconselhá-la, do jeito dela. Jeffer-
son pede o pen drive de Kessya para ver se
consegue recuperar o vídeo. Poliana con-
versa com Luísa, que ainda está abalada
com o assalto. Sophie encontra Iuri na pa-
daria e Nanci vê os dois. Marcelo, Débora,
Luísa, Gleyce, Poliana e Kessya são con-
vocados à sala da diretora para falarem
sobre o vídeo alterado. Débora diz a todos
que Kessya é uma mentirosa. Diante da
falta de provas, Ruth decide aplicar uma
advertência em Poliana e em Kessya.

Jesus
Asisa e Laila retornam para Cafarnaum

com Mateus. Petronius descobre que o cor-
po de Adela foi encontrado. Susana e Maria
Madalena falam da paquera entre Mirian e
Shabaka. Gestas chora de tristeza. Diana é
chamada para falar com o centurião. Jesus
fala aos seguidores. Diana e Dimas rece-
bem a notícia da morte de Adela. Arimatéia
defende Jesus diante do comentário de um
judeu. Anás fica surpreso ao saber que Cai-
fás matou Adela. Barrabás fica chocado com
a notícia. Diana agradece o apoio de todos
na volta do enterro de Adela. Cláudia, Helena
e Cassandra falam sobre os costumes dos
judeus. Simão Zelote diz para Barrabás ter
fé. Jesus fala sobre Adela.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Um golpe de sorte vai permitir que você faça pro-
gressos no aspecto social. Não perca tempo com
detalhes. Você vai estar em excelente forma. Te-
nha cuidado com o que come e você terá mais
energia.

To
ur

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

G
êm

os

Sua autoconfiança está em uma trajetória cres-
cente e sua sede de vida está iluminando a atmos-
fera ao seu redor. Você será apreciado! Seus ins-
tintos estão apontando você na direção certa. Ouça
o seu corpo, seria uma boa ideia rever as suas
necessidades alimentares.

C
ân

ce
r Você tem uma imensa necessidade de fugir de sua

rotina e isso o está levando a conhecer novas
pessoas interessantes. Você está na melhor for-
ma possível, mas precisa de exercício físico. Assu-
ma o controle das coisas, sem correr riscos desne-
cessários.

Le
ão

Não confie em ninguém além de você mesmo. Você
vai ser mais reagente, de forma construtiva. Sua
natureza realista será de grande ajuda para as
pessoas ao seu redor, mas você não é bom em
estabelecer seus próprios limites - não se esque-
ça de pensar em você.

V
ir

ge
m É preciso tomar um tempo antes de recomeçar. Os

seus pensamentos o absorvem completamente.
Você precisa relaxar mentalmente, procure des-
cansar.

Li
br

a

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor,
você sentirá necessidade de relaxamento, use isso
ao seu favor e deixe tudo para trás. Hoje há uma
sensação interna de calma, que é favorável para
recarregar as suas baterias psicologicamente.

E
sc

or
pi

ão Você terá tempo para se concentrar em um pro-
jeto pessoal, mas não comente nada ainda.
Você vai rever a sua saúde e o seu estilo de
vida diários e vai trabalhar em algumas mu-
danças benéficas.

S
ag

it
ár

io Você será tentado a assumir riscos. A sorte está
esperando por você, mas muito neste contexto.
Cuide bem do seu sistema urinário e beba mais
líquidos. Você precisa rever suas prioridades no
que diz respeito ao seu estilo de vida.

C
ap

ric
ór

ni
o

Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. Um
elemento de felicidade está entrando em sua vida.
Sua paz interior vai lhe dar mais autoconfiança e
vitalidade em longo prazo. O restante será ainda
melhor para você.

A
qu

ár
io Você vai ter muito espaço para a liberdade de ex-

pressão hoje e há certas restrições que você não
vai suportar mais. Sua mente está sobrecarrega-
da e precisa de um descanso e algum sossego -
obtenha espaço e coma algumas verduras.

 P
ei

xe
s Você vai encontrar maneiras inteligentes de abor-

dar diálogos que farão com que tudo seja mais
fácil com as pessoas ao seu redor. Você terá mais
energia mental e um forte desejo de liberdade.
Conceda-se esta liberdade e respire.
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A superlotação do cadeião da
15ª SDP (Subdivisão Policial) em
Cascavel alcança patamares cada
vez mais preocupantes. Ontem, o
local onde deveria abrir até 16 pre-
sos provisórios, tinha mais de 145
detentos. E a história o leitor já
conhece: o cadeião foi desativado
e teve parte da sua estrutura de-
molida pelo próprio ex-governador
Beto Richa, em dezembro de 2016,
quando ele anunciou que o local
nunca mais abrigaria presos.

Segundo a Comissão de Direi-
tos Humanos da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), essa condi-
ção ajuda o mundo do crime no ali-
ciamento, dadas as situações pre-
cárias que o lugar oferece, inclusi-
ve a própria falta de espaço para
separar os presos mais perigosos.
“Isso reflete até na possibilidade
de reincidência do preso. Como a
prisão nunca foi vista como um con-
junto integrado da segurança públi-
ca, o setor cuida só de uma ponta
e esquece a outra, e a tragédia fica
anunciada. Em Cascavel, em pou-
co tempo houve duas rebeliões e
uma série de reclamações por par-
te dos familiares. Eles [familiares]
têm ideia de que os presos come-
teram o erro, mas é preciso ter uma
condição digna de prisão”, avalia o
advogado Marcelo Navarro.

Além das consequências soci-
ais, o cadeião oferece condições
subumanas, pois os presos ficam
dias sem tomar sol, sem sair da
cela sem refrigeração, nem ventila-
ção nem iluminação adequadas.

Segundo Marcelo Navarro, há
diversos relatos de pessoas que
tiveram doenças pulmonares após
passarem pela cadeira. “É total-

Superlotação do cadeião
Transferências
O Depen (Departamento
Penitenciário) do Paraná informou
que as transferências da 15ª SDP
para o sistema prisional são semanais
e que dependem do Cotransp
(Comitê de Transferência de Presos)
local. O órgão informou ainda que
cinco presos deverão ser transferidos
para a PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel) nesta terça-feira (29).

 Reportagem: Bethania Davies

 Anunciada em 2016, com a pro-
messa de a construção ter começa-
do em 2018 para ser entregue nes-
te ano, a Delegacia Cidadã ainda é
um sonho que parece distante.

De acordo com o delegado-ge-
ral da Polícia Civil, Julio Jacob Ro-
ckembach, a licitação está previs-
ta para acontecer nos próximos
30 ou 60 dias e a delegacia deve
ser entregue no primeiro quadri-
mestre de 2020.

Ainda no ano passado, o en-
tão secretário de Segurança Pú-

mente insalubre. Um ambiente que
não cumpre os requisitos mínimos.
Diversos pedidos da OAB já foram
protocolados em relação à melho-
ria das celas, foi determinado
pela Vara de Execuções Penais
que haja uma melhora e até ago-
ra não teve. [O governo] não quer
gastar com prisão, mas vai gas-
tar com atendimento médico de
quem entra ali e fica doente”.

 Esperança é a última que morre
Um problema antigo que não será resolvido com uma solução de curto prazo
mas que precisa de atenção urgente por parte do novo governo do Estado. É

assim que os representantes do Poder Judiciário definem o Cadeião da 15ªSDP,
no Centro de Cascavel.

Os novos líderes da Segurança Pública no Estado têm conhecimento do
problema, mas sem solução prática.

Depois de Cascavel ter acreditado na maior mentira já contada pelo Governo
Beto Richa, resta saber se dessa vez o problema será de fato resolvido.

Em visita à cidade na semana passada, o delegado-geral da Polícia Civil no
Paraná, Julio Jacob Rockembach, disse que esse não é um problema só de

Cascavel e que zerar o número de presos em delegacias está entre as
prioridades da Polícia Civil. “Este é um dos principais problemas da Polícia Civil.
E é um problema que está sendo planejado, pensado e estudado com muita

seriedade para que a gente consiga resolver de forma responsável sem
simplesmente transferir para uma outra secretaria ou para o Depen, mas

para que a gente consiga de forma efetiva e responsável delinear e executar
ações de curto e médio prazo para que o problema se resolva”.

blica, Júlio Reis, havia dito que re-
cursos financeiros no valor de R$
6 milhões já estavam garantidos
para a construção da Delegacia
Cidadã de Cascavel, mas ela ain-
da não saiu do papel.

A delegacia-modelo, como tam-
bém é conhecida, oferece um novo
conceito no atendimento à popula-
ção, possui espaços separados
para atender vítimas e agressores,
e ambientes designados especial-
mente para o atendimento de ado-
lescentes, mulheres e idosos.

 Delegacia Cidadã
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 Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na manhã dessa
segunda-feira na esquina das Ruas Castro Alves e Fortaleza, no Centro de
Cascavel. Testemunhas disseram que o condutor do veículo Renault Scenic

avançou a preferencial e atingiu o Ford Ka. O impacto foi tão forte que os dois
carros foram parar na calçada. Um deles bateu em uma mureta e o outro

atingiu e derrubou a placa de sinalização da via.  José Isaac das Graças, de 30
anos, foi atendido com suspeita de fratura na clavícula e na perna esquerda. A

condutora do Ford Ka, Rafaeli Moraes, de 25 anos, sofreu uma contusão no
tórax e reclamava de dores no pescoço. As duas vítimas foram atendidas pelo

Siate e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo.

GM ROUBADA
O depósito da GM (Guarda

Municipal) foi alvo de ladrões
na madrugada dessa segunda-
feira (28). O local fica no
Bairro Alto Alegre, em Casca-
vel. Conforme a administração
da GM, os ladrões levaram um
triciclo, cinco baterias usadas
por minitratores do Programa
de Agricultura Urbana e arrom-
baram um ônibus do Território
Cidadão que estava no pátio.
Não havia guarda no local.

A Polícia Militar foi chamada
e pede ajuda da população para
chegar aos ladrões. Informações
podem ser repassadas pelos
telefones 190 e 197.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01

Homicídios 00

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

Estado grave
FÁBIO DONEGÁ

 Uma das alternativas para
desafogar o sistema penitenci-
ário em Cascavel seria a cons-
trução de uma nova estrutura
que seria administrada pela
Apac (Associação de Proteção
e Assistência ao Condenado),
que, além de custar 25% do va-
lor médio do sistema prisional
tradicional, apresenta índices
de até 90% de ressocialização
dos presos assistidos.

Um terreno de 48 mil metros
quadrados nas proximidades
do Trevo Cataratas já foi desig-

contribui para aliciamento

nado para ser a sede da Apac Cas-
cavel, mas, sem verba garantida,
o projeto continua no papel e as-
sim permanecerá, pelo menos
até chegar ao conhecimento dos
novos comandantes da seguran-
ça pública do Estado.

Questionado sobre quais esfor-
ços seriam empenhados para o
avanço da instalação da Apac em
Cascavvel, o delegado-geral da Po-
lícia Civil no Paraná, Julio Jacob
Rockembach, disse não saber do
que se tratava e justificou dizendo
que os assuntos que envolvam de-

tentos devem ser decididos por
outras forças, além da Polícia Ci-
vil. “Essa questão de presos tem
que ser discutida em conjunto
com o Judiciário, com o Ministé-
rio Público e com o Depen [De-
partamento Penitenciário]. Esta-
mos fazendo vários diagnósticos
e eu não cheguei ainda a essa
parte: de saber a fundo do que
se trata esse projeto da Apac, de
como ele está sendo construído
e isso a gente vai fazer no decor-
rer desses 100 primeiros dias do
governo”, justificou.

 “Apac? O que é Apac?”
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PARANAENSE
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Operário 7 3 2 1 0 3 0 3
2º Toledo 5 3 1 2 0 4 2 2
3º Londrina 4 3 1 1 1 4 3 1
4º Athletico 4 3 1 1 1 2 1 1
5º Maringá 3 3 0 3 0 2 2 0
6º Foz do Iguaçu 1 3 0 1 2 0 8 -8

GRUPO B

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Coritiba 5 3 1 2 0 5 1 4
2º FC Cascavel 5 3 1 2 0 3 1 2
3º Paraná 4 3 1 1 1 4 1 3
4º Cascavel CR 3 3 1 0 2 1 5 -4
5º Cianorte 3 3 0 3 0 0 0 0
6º Rio Branco 1 3 0 1 2 3 7 -4

Operário 2x0 Cascavel CR
Londrina 1x3 FC Cascavel

Foz do Iguaçu 0x0 Cianorte
Maringá 0x0 Paraná Clube

Rio Branco 0x2 Athletico
Coritiba 0x0 Toledo

AMANHÃ
20h Operário x FC Cascavel
20h Toledo x Paraná
20h Cianorte x Maringá FC
20h Foz do Iguaçu x Cascavel CR
20h Londrina x Rio Branco
21h30 Athletico x Coritiba

3ª RODADA

4ª RODADA

O FC Cascavel viajou para Lon-
drina no fim de semana para enfren-
tar o time da casa sem ter feito
nenhum gol nos dois jogos anterio-
res e ciente de que passar em bran-
co novamente seria prejudicial aos
planos de avançar à semifinal da
1ª Taça do Paranaense de Futebol.
Depois de ver sua equipe descer
para o vestiário perdendo por 1 a
0, o técnico Paulo Foiani deu uma
“chacoalhada” nos jogadores, que
nos 45 minutos finais fizeram três
gols para virar o placar em 3 a 1.

“[No intervalo] Eu dei ‘puxão de
orelha expressivo’, porque via que
não era minha equipe no primeiro
tempo. Eles precisavam reverter a
situação, mas não devido a inten-
sidade do adversário, e sim porque
não estávamos sendo o time que
treinamos, que busca o gol, que vai
pra cima, que tem coragem. E no
segundo tempo eles tiveram isso.
O Londrina do técnico Alemão é bem
organizado, bem postado, difícil de
entrar, mas com a saída em veloci-
dade... orientei para fazermos uma
saída com três jogadores, puxando
um volante pra trás e adiantando
os dois laterais, que assim conse-
guiríamos gerar o espaço. Só que
não adiantava eu orientar e eles
não fazerem. Então, eles foram com-

“Puxão de orelha” no 2º tempo
mudou postura do FC Cascavel

CARIOCA
GRUPO B

Time PG J V E D GP GC SG
1º Vasco 9 3 3 0 0 7 2 5
2º Fluminense 7 3 2 1 0 8 2 6
3º V. Redonda 4 3 1 1 1 5 7 -2
4º Americano 3 3 1 0 2 1 5 -4
5º Madureira 1 3 0 1 2 1 3 -2
6º Portuguesa 1 3 0 1 2 1 4 -3

GRUPO C
1º Flamengo 7 3 2 1 0 5 3 2
2º Boavista 6 3 2 0 1 3 3 0
3º Cabofriense 4 3 1 1 1 4 3 1
4º Bangu 4 3 1 1 1 3 2 1
5º Resende 2 3 0 2 1 3 4 -1
6º Botafogo 1 3 0 1 2 2 5 -3

V. Redonda 2x1 Madureira
Bangu 2x0 Boavista

Botafogo 1x2 Flamengo
Fluminense 3x1 Portuguesa

Vasco 1x0 Americano
Cabofriense 1x1 Resende

HOJE
21h Flamengo x Boavista

AMANHÃ
17h Portuguesa x Vasco
17h Americano x V. Redonda
21h30 Fluminense x Madureira

QUINTA-FEIRA
16h Bangu x Cabofriense
20h Botafogo x Resende

3ª RODADA

4ª RODADA

petentes e o merecimento e méri-
to são todo dos atletas. Eles estão
de parabéns”, disse Foiani.

ESPANTAR O
FANTASMA
Depois de dar o bote no
Tubarão, a Serpente Aurinegra
tentará agora espantar o
Fantasma. O próximo
compromisso do FC Cascavel
será novamente fora de casa,
amanhã, contra o Operário,
em Ponta Grossa.

  CAMISA 9 Ricardo Lobo fez dois contra o

Londrina; Tocantins marcou o outro
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Cascavel, 29 DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Jair Siqueira dos Santos e Sidneia Elisangela Aparecida Scariot
2- Moisés Grespan e Viviane Carla Costa
3- Tiarles Gustavo dos Santos Vaz e Mariane Merino
4- Elissandro Vantuir de Carvalho e GIsele da Rosa
5- Paulo Henrique Dalpra Ferreira e Jheineffer Isabel Bortolotto
6- José Eduardo Peretti e Gabriele Moraes de Oliveira

GAÚCHO
Time PG J V E D GP GC SG
1º Caxias 7 3 2 1 0 5 1 4
2º São José 6 3 2 0 1 3 1 2
3º Aimoré 5 3 1 2 0 3 2 1
4º Grêmio 4 2 1 1 0 5 1 4
5º Pelotas 4 3 1 1 1 2 2 0
6º N. Hamburgo 4 3 1 1 1 1 4 -3
7º Juventude 3 2 1 0 1 1 1 0
8º Internacional 3 3 1 0 2 2 4 -2
9º Avenida 2 3 0 2 1 2 3 -1
10º Veranópolis 2 3 0 2 1 2 3 -1
11º São Luiz 2 3 0 2 1 1 2 -1
12º B. de Pelotas 2 3 0 2 1 1 4 -3

B. de Pelotas 0x0 N. Hamburgo
São José 2x0 Internacional

Caxias 1x0 Avenida
Pelotas 0x0 São Luiz

Veranópolis 1x1 Aimoré
ONTEM

Grêmio x Juventude

AMANHÃ
19h15 Veranópolis x Internacional
20h30 N. Hamburgo x Caxias
20h30 Pelotas x São José
20h30 Avenida x Aimoré

QUINTA-FEIRA
19h Juventude x B. de Pelotas
21h15 Grêmio x São Luiz

3ª RODADA

4ª RODADA

PAULISTA
Grupo A

Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 9 3 3 0 0 7 0 7
2º Red Bull 2 3 0 2 1 2 3 -1
3º Ponte Preta 2 3 0 2 1 0 1 -1
4º São Caetano 2 3 0 2 1 1 3 -2

GRUPO B
1º Palmeiras 7 3 2 1 0 4 1 3
2º Novorizontino 4 3 1 1 1 1 3 -2
3º Guarani 3 3 1 0 2 3 4 -1
4º São Bento 1 2 0 1 1 1 5 -4

GRUPO C
1º Bragantino 5 3 1 2 0 2 1 1
2º Corinthians 4 3 1 1 1 3 3 0
3º Mirassol 4 3 1 1 1 2 4 -2
4º Ferroviária 1 2 0 1 1 0 1 -1

GRUPO D
1º São Paulo 6 3 2 0 1 7 3 4
2º Oeste 5 3 1 2 0 2 1 1
3º Botafogo 1 2 0 1 1 1 2 -1
4º Ituano 1 2 0 1 1 0 1 -1

Guarani 1x2 Oeste
Corinthians 1x0 Ponte Preta

Red Bull 1x1 Bragantino
Santos 2x0 São Paulo

São Caetano 0x2 Palmeiras
Mirassol 0x0 Novorizontino

ONTEM
Ituano x São Bento

Botafogo x Ferroviária

AMANHÃ
19h15 Corinthians x Red Bull
19h15 Ponte Preta x Mirassol
21h Oeste x Palmeiras

QUINTA-FEIRA
17h Novorizontino x Botafogo
18h45 São Bento x São Caetano
19h15 Bragantino x Santos
21h São Paulo x Guarani
21h Ferroviária x Ituano

3ª RODADA

4ª RODADA

 O Cascavel Clube Recreativo teve
uma das missões mais ingratas no
fim de semana, na 3ª rodada da Taça
Barcímio Sucupira Jr, a primeira do
Paranaense de Futebol 2019. A Ser-
pente Tricolor visitou o Operário na
estreia do Fantasma em Ponta Gros-
sa na temporada e acabou derrota-
da por 2 a 0, com dois gols sofridos
logo no início da partida, aos 17min
e aos 24min do primeiro tempo.

Para o técnico Lorival Santos, que
na rodada anterior havia visto sua
equipe perder por 3 a 0 para o Lon-
drina com falha nos três gols (dois
contra e uma entregada da zaga),
novamente sua defesa pecou.

“Sabíamos da qualidade do ad-

versário e que em seus domínios iria
imprimir o ritmo. Procuramos o foco
para não acontecer o que aconteceu
contra o Londrina. Dentro das nos-
sas limitações, pela segunda vez, não
tínhamos condições de buscar um
placar. Então, tínhamos que tentar
neutralizar as determinantes do ad-
versário e em algumas vezes, no se-
gundo tempo, conseguimos. Óbvio
que o Operário teve volume muito
grande de jogo, mas nós saímos com
2 a 0 atrás e o segundo gol, mais
uma vez, com falha defensiva”, anali-
sou o treinador, que ao contrário do
jogo do jogo anterior como visitante,
na vitória contra o Athletico, desta vez
apostou numa opção ofensiva.

Técnico Lorival Santos viu nova

falha na defesa do Cascavel CR

 Clássico regional
De Ponta Grossa, o elenco do Cascavel CR retornou para casa, pois amanhã o
compromisso será no Oeste, apesar de novamente como visitante: o Foz do

Iguaçu, às 20h, no Estádio do ABC. O time cascavelense treina hoje cedo e em
seguida embarca para a terra das Cataratas. O atacante Fernando, que sofreu
uma fratura na mandíbula contra o Operário e que ficou em Ponta Grossa para

passar por cirurgia, nesta terça-feira, é desfalque certo.
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   CARIOCA
21h30 Flamengo x Boavista

  PERNAMBUCANO
21h Santa Cruz x Afogados

  LIBERTADORES
21h30 R. Garcilaso x La Guaira

COPA DA LIGA FRANCESA
18h05 Guingamp x Mônaco

     INGLÊS
17h45 Arsenal x Cardiff City
17h45 Fulham x Brighton
17h45 Huddersfield x Everton
17h45 Wolverhampton x West Ham
18h Man. United x Burnley
18h Newcastle x Manchester City

JOGAM HOJE O jogo contra o Boavista, às
21h30 desta terça-feira, no Maraca-
nã, pela 4ª rodada da Taça Guanaba-
ra, pode começar a dar ao torcedor
do Flamengo um esboço do time ver-
são 2019. O técnico Abel Braga dei-
xou aberta a possibilidade de mistu-
rar os dois times que desenhou nes-
te início de temporada e os rubro-ne-
gros podem ver uma equipe titular com
a presença de mais reforços juntos.

Até o momento, Abel vinha usan-
do dois times. A equipe que man-
teve a base da última temporada -
que começou o duelo com o Ban-
gu, na estreia no Carioca, e o clás-
sico com o Botafogo - tinha apenas
o zagueiro Rodrigo Caio de cara
nova. O outro time, com 11 jogado-
res diferentes, enfrentou o Resen-
de e contava com Arrascaeta e Ga-

Flamengo versão 2019
bigol. Bruno Henrique, quarto refor-
ço anunciado, chegou ao Rubro-
Negro apenas depois do segundo
duelo e estreou contra o Alvinegro
no fim de semana.

Por pouco, não se pôde ver to-
dos os reforços em campo juntos.
No clássico, Rodrigo Caio foi titular
e Gabigol e Bruno Henrique entra-
ram no segundo tempo, enquanto
Arrascaeta permaneceu no banco.

O jogo diante do Boavista, caso
aconteça a mistura entre os times,
pode mostrar também como Abel pre-
tende montar o 4-3-3 que pretende
utilizar este ano. Assim, o provável
Fla versão 2019 seria formado com:
Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo
Caio e Renê; Cuéllar, Diego (Arão) e
Arrascaeta; Everton Ribeiro (Vitinho),
Bruno Henrique e Gabigol.


