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 Um homem foi agredido até a morte ontem ao
lado do viaduto no Bairro Pacaembu, em Cascavel.
O agressor foi preso em flagrante e, embriagado,

negou que tenha cometido o crime.

SUSPEITA DE MAQUIAGEM

Câmara quer auditar
custos do transporte
Após a denúncia de que as tabelas dos custos do transporte coletivo de Cascavel
possam ter dados “maquiados”, a Câmara analisa pedido para auditar os números
que servem de base para a proposta de reajuste de 14,04% das tarifas do serviço.
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Tenente Pedro Aihara, de 25 anos, que tem sido o
porta-voz da atuação do Corpo de Bombeiros de

Minas Gerais no resgate das vítimas da tragédia em
Brumadinho. Desde as primeiras horas após o

desastre, é ele quem aparece em frente às câmeras
explicando como estão os trabalhos em campo,
desmentindo boatos e acalmando a população.

 “Esta notícia de
encerrar as buscas
sem ter encontrado
todo o mundo acho

que vai ser o momento
mais difícil dessa

operação. É a notícia
que eu não quero dar.

Não quero ser o porta-
voz dessa tragédia”.

Opinião
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MEU PÁSSARO CANTOR
Na minha vizinhança há um pássaro que canta muito, canta incansa-

velmente, canta todo o tempo. Às vezes, acordo de madrugada com ele
cantando no fio do poste em frente à minha casa. Gosto do canto de
passarinhos e não acho que seja simplesmente barulho, de jeito ne-
nhum. Acho que eles são a voz da natureza. Mas esse passarinho - é
sempre o mesmo passarinho - canta às vezes feliz, outras vezes parece
lamentar, parece estar chamando alguém, parece sentir a falta de al-
guém, eu diria que parece sentir saudades de alguém, pois seu canto, de
repente, fica triste. Às vezes parece reclamar de alguma coisa, outras
vezes parece estar falando com alguém. Parece, ainda, outras vezes,
estar bravo, chateado com alguma coisa.

É possível que um ser tão belo e tão pequeno possa ter sentimentos
tão diferentes? Pois acho que o passarinho que adotou o trecho da rua
onde moro, nos últimos tempos, é capaz de sentimentos e emoções.
Acho, algumas vezes, que ele está esperando alguém, que está procu-
rando alguém. Será o seu grande amor?

Não sei, não entendo a língua dos passarinhos - e gostaria de
entender -, mas percebo as diversas nuances do seu cantar, do seu
trinado. Ele canta de maneiras diferentes e penso que cada maneira
diferente de cantar quer dizer uma coisa diferente. O que ele pede, com
tanta veemência? O que ele procura? O que o faz feliz? Gostaria de
saber o que sente meu pequeno vizinho.

É muito solitário, o passarinho da minha rua. Está sempre só. Estará
procurando sua cara-metade? Queria poder ajudá-lo, passarinho. Nin-
guém deve ficar sozinho. E vejo você, dia após dia, sem companhia,
cantando a plenos pulmões o dia inteiro, a noite inteira. Como disse, às
vezes até canta com tristeza. E eu fico triste também. Não me importa que
ele me acorde à noite, mas isso me faz lembrar de que ele está lá fora, só.

Torço para que ele encontre quem ele está procurando, quem ele
chama com tanta insistência. Torço muito para que quem ele espera
responda aos seus chamados. Vou sentir falta do seu canto, mas saberei
que ele estará feliz. E ficarei feliz também.

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor -
http://lcamorim.blogspot.com.br

 DOUGLAS MAGNO/REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Sem lamentações

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Paranhos assimilou as recentes críticas feitas pelo ex-
deputado federal Evandro Roman (PSD) sobre os resultados
das eleições. Para Paranhos, Roman teve “bom desempenho”,
visto o cenário pró-militares. “Não pode - e é uma sugestão,
não uma resposta - é querer achar culpados. Tem que
trabalhar, pois a cada quatro anos existem números”.

Capital dos pleitos
Enquanto durar o Show Rural, o prefeito Leonaldo Paranhos

(PSC) defendeu que Cascavel será um “palco de pleitos”
importantes ao oeste do Estado. Paranhos criticou o pedágio,
que, segundo ele, apesar de tanta discussão permanece sem

mudanças - aliás, garantiu que a licitação será feita pelo
governo federal, não pelo Estado como estava sendo anunciado
anteriormente. Apontou a necessidade de uma solução para os
trilhos, visto o gargalo em Guarapuava, onde a empresa Rumo é

quem manda, e sugere uma renovação dos contratos.

 Os vereadores da Co-
missão de Ética e Decoro
Parlamentar de Cascavel
decidiram dar continuida-
de ao processo que inves-
tiga a conduta do vereador
Damasceno Júnior, acu-
sado pela ex-assessora
Elidnéia dos Santos Silva
de ter se apropriado de
parte do salário enquan-
to atuou como funcionária
da Câmara em 2018.

A comissão é compos-
ta pelos vereadores Ola-
vo Santos (Presidente),
Misael Junior (relator) e
pelos membros Josué de
Souza, Pedro Sampaio e
Romulo Quintino.

Misael defendeu o re-
cebimento da representa-
ção protocolada por Elid-
néia dos Santos contra o
vereador Damasceno Júni-
or e foi acompanhado no
voto por todos os integran-
tes da Comissão.

Em sua defesa prévia,
Damasceno pediu que o
processo tramitasse em
sigilo, argumento rejeitado
com base no Artigo 37 da
Constituição Federal, que
garante que a publicidade
é princípio basilar da admi-
nistração pública e o sigilo
não se aplica ao caso, uma
vez que os processos em
andamento devem ser
transformados em informa-
ção pública sem justificati-
va para sigilo.

Outro argumento da
defesa derrubado pela
Comissão foi o de que a
denunciante não teria

 A Comissão de Educação se reúne hoje, às 8h30, para
deliberar sobre a composição interna. Carlinhos Oliveira (PDC)
quer a presidência.

 Já a Comissão de Cultura e Esporte se reúne às 10h30 e
Serginho Ribeiro (PPL) quer o comando.

 Os 12 exonerados da Câmara por falta de conclusão do
Ensino Médio recorreram ao Tribunal de Justiça.

 Os mais críticos querem saber: e a Prefeitura, também vai
exigir Ensino Médio nos cargos comissionados?

 Marlise Cruz foi oficialmente exonerada do cargo
comissionado da prefeitura para ser nomeada chefe do
escritório regional do IAP.

Tempo...
Paranhos divagou, divagou e
foi preciso soar o sino de
alerta para encerrar seu
discurso de 40 minutos. O
prefeito se sentiu muito à
vontade na tribuna, inclusive
para dizer que a
responsabilidade da
administração confiada a ele
também depende dos
parlamentares, que, ao
encontrarem uma “falha em
projetos da administração,
também devem se sentar
para discutir projetos
importantes ao Município”.
Para os próximos dois anos,
quer o apoio dos
parlamentares.

Controle
A prefeitura vai manter o

cinto apertado devido à
elevação dos gastos com o
funcionalismo. Paranhos
espera reestabelecer as
contas este mês devido à
arrecadação de IPVA e ISSQN.
Como as aferições do TCE
ocorrem de quatro em quatro
meses, as limitações devido
ao limite prudencial
permanecerão até junho.

Comunitário
Depende apenas do “sim” de
Adelino Ribeiro para que ele
assuma a secretaria municipal
onde “mais se sentisse útil”.
Paranhos admitiu que
conversou e convidou o ex-
deputado estadual - que fez
mais de 40 mil votos, mas
não assumiu cadeira na
Assembleia Legislativa - a
fazer parte da gestão.

Comissão de Ética
seguirá investigação

anexado o título de elei-
tor na hora da denúncia,
no entanto, ocorreu a
juntada posterior da do-
cumentação como pre-
visto no Código de Ética
vigente à época.

O último pedido de
Damasceno Júnior era
para que o processo fos-
se anulado, uma vez que
as provas seriam ilícitas.
No entanto, os vereado-
res entendem que a legis-
lação brasileira assegura
que “as gravações de con-
versas telefônicas podem
ser consideradas provas,
uma vez que foram feitas
por um dos interlocutores
envolvidos na conversa”.

Após decidir pela conti-
nuidade da investigação, a
Comissão agendou para
18 de fevereiro, às 14h, a
próxima reunião. Damas-
ceno Júnior tem até dois
dias antes para arrolar as
testemunhas que quer que
sejam ouvidas nas oitivas.

As medidas disciplina-
res e as penalidades po-
dem ir de advertência;
censura pública escrita;
suspensão de prerrogati-
vas regimentais por no
máximo 60 dias; suspen-
são temporária do exercí-
cio do mandato por até 90
dias, e, a mais grave, per-
da do mandato. Neste úl-
timo caso, é preciso o
voto da maioria da comis-
são e votação em plená-
rio com pelo menos dois
terços dos votos favorá-
veis à cassação.
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 Denúncia de que os dados apre-
sentados pelas empresas que pres-
tam o serviço de transporte urba-
no estariam maquiados suscitou a
proposta de auditoria contratada
pela Câmara de Vereadores sobre
as tabelas usadas para justificar o
reajuste do serviço, de 14,04%.

Ontem, a Mesa Diretora apresen-
tou parecer favorável para que seja
contratada uma empresa que con-
siga verificar item a item as justifi-
cativas da Pioneira e da Viação Ca-
pital Oeste que embasam o pedido.

É que um dos componentes que
mais encarecem a tarifa do trans-
porte coletivo é a folha de pagamen-
to e, segundo o Sindicato dos Mo-
toristas, nessa despesa ainda es-
tão incluídos os cobradores, cuja fun-
ção foi extinta ainda em março de
2015, quando houve a implantação
integral da bilhetagem eletrônica.
“Essa informação chegou por meio
do Sindicato dos Trabalhadores, de
que os cobradores continuam im-
pactando na tabela. Se isso real-
mente estiver ocorrendo, é ilegal.
Representa um lucro abusivo, pois
estão enganando o usuário e o Exe-
cutivo municipal, pois se trata de
uma concessão pública. Mesmo
que tenham remanejado pessoal
internamente, isso não justifica”,

Suspeita de maquiagem na
tabela estimula auditoria

diz o vereador Paulo Porto (PCdoB).
Diante disso, Porto formalizou o

pedido de uma auditoria indepen-
dente sobre as planilhas apresen-
tadas pelas empresas do transpor-
te público urbano.

O vereador explica que não é
possível debater reajuste de tarifas
com base nos números apresenta-
dos apenas pelas empresas. “São

dados técnicos e precisamos que
sejam analisados de uma maneira
apropriada. Da forma que está, con-
fiamos no que nos é apresentado
sem termos como confrontar os
dados. Precisamos de condições
técnicas para afirmar se o aumen-
to é justo ou não”, ressalta Porto.

“NÃO TENHO PRESSA”, DIZ PARANHOS
Passados dez dias do recebimento oficial das planilhas, o prefeito Leonaldo

Paranhos (PSC) assegurou ontem que pretende analisar com calma todas as
possibilidades antes de tomar alguma decisão sobre o rejuste da tarifa do

transporte público.  Pelo pedido das empresas, o valor passaria de R$ 3,65 para
R$ 4,15, tornando a tarifa mais cara do Estado.  Paranhos lembrou ainda que

várias cidades do Paraná têm cobrado do governador Ratinho Junior a
manutenção do subsídio sobre o óleo diesel, que deixou de vigorar no fim do ano.
O governador prometeu estudar o assunto, sem estabelecer qualquer prazo. E,

sem uma resposta oficial do governo estadual, a prefeitura tem mais 20 dias
para apresentar uma contraproposta ou referendar os 14,04% pretendidos.

Paranhos pretende esgotar o diálogo, mas, pelo que se encaminha, a probabilidade
de o caso ir para a Justiça é grande: “Pedi um estudo criterioso, pois acho que é um
aumento muito grande. Esse estudo deve chegar esta semana e vou convidar as

empresas para debater”, disse o prefeito, que se disse calmo: “Não estou com pressa
para aumentar a tarifa, mas sabemos que o aumento é necessário”.

 APOIO
Já manifestaram apoio à auditoria

os vereadores Sebastião Madril
(PMB), Pedro Sampaio (PSDB),

Fernando Hallberg (PPL) e Celso
Dal Molin (PR).  Atualmente, nem
mesmo a Cettrans (Companhia de

Engenharia de Transporte e
Trânsito) confronta os dados

apresentados pelas empresas.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Os novos ônibus já estão sendo exibidos na Avenida Brasil, no Centro de Cascavel,
antecipando o início do novo sistema de transporte coletivo, que vai utilizar os
corredores exclusivos das três principais avenidas da cidade. Ainda sem data definida,
a previsão é de que até o fim do mês os ônibus já estejam rodando na Brasil.

AÍLTON SANTOS
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26 de setembro de 1934

29 de janeiro de 2019

Rita Maria da Silva

A melhor viagem da vida

Rita Maria da Silva faleceu
no dia 29 de janeiro de 2019
no Hospital São Lucas. Ela fi-
cou acamada durante quatro
anos vítima de mielopatia cer-
vical, uma doença neuromus-
cular degenerativa, e, devido
à enfermidade, os rins para-
ram e isso lhe custou a vida.

Ela foi velada na Capela
Mortuária do Bairro Floresta
e seu corpo sepultado no Ce-
mitério Jardim da Saudade.
Rita deixou dez filhos, 24 ne-
tos e 21 bisnetos.
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 A notícia que abalou
a família

Na sua vinda a Casca-
vel, Rita Maria da Silva

foi morar com a filha
Lourdes e os netos. Mas
naquele mesmo ano uma

notícia iria abalar a
família. “Descobrimos

em 2012 que ela estava
com mielopatia cervical,
uma doença degenerati-
va que foi agravada pela

depressão”, conta a neta
Patrícia Maria Siqueira.

Rita é lembrada com
muito carinho pela

família: “Minha avó foi
uma pessoa muito

especial, carinhosa com
os netos e os bisnetos.

Ela gostava muito de
conversar, sempre
sincera e amiga. E,

mesmo sabendo que ela
iria falecer, sua morte

nos abalou muito”.
Rita era religiosa e
frequentava a Igreja

Católica. “Minha avó foi
uma guerreira, mesmo

com a doença ela queria
muito viver. Sempre

amorosa e preocupada
com a família, foi um anjo

em nossas vidas”,
completa a neta Patrícia.

Despedida

 Rita Maria da Silva nasceu no
dia 26 de setembro de 1934 em
São Pedro da União, Minas Ge-
rais. Em 1950 ela se casou com
Alcides e dez anos depois eles vi-
eram de mudança para o Paraná,
instalando-se em São Pedro do
Iguaçu. Cascavel virou seu lar em
2012 e, para Rita, essa foi “a
melhor viagem da sua vida”.

Dona Rita, como era conhecida,
teve dez filhos com Alcides, que fa-

leceu ainda em junho de 1995.
Uma das filhas do casal, Lourdes

Maria da Silva conta que a perda do
pai foi muito difícil para sua mãe, que
acabou entrando em depressão. “Ela
era muito dependente do meu pai, ela
o amava de uma forma sem igual. Foi
muito difícil para ela superar a perda,
tanto que ela adoeceu”.

Anos depois Rita voltou a abrir seu
coração e viveu por dez anos um novo
relacionamento.

DONA Rita com familiares em seus últimos dias



SHOW RURAL 07
CASCAVEL, 05 DE FEVEREIRO DE 2019

 O Brasil está entre os países
latino-americanos em que a pirata-
ria de sementes mais se expande
a cada ano. Estima-se que, de tudo
que é colocado em campo no terri-
tório nacional, 30% tenham semen-
tes ilegais como ponto de partida.
Os números apontam para porcen-
tagens gritantes como a cultura do
feijão, por exemplo, que chega a ci-
fras de 90%. Já a popular soja, tem
35% de suas sementes adquiridas
no mercado paralelo.

Os prejuízos para o agronegócio
também são proporcionais. Segun-
do levantamento realizado em
2018 pela Abrasem (Associação
Brasileira de Sementes e Mudas),
as cifras alcançam R$ 2,5 bilhões
ao ano, sendo que, somente no
Paraná o valor chega a R$ 464,1
milhões anuais.

Frente a esses números, a Abra-
sem e a Apasem (Associação Para-

Campanha contra pirataria
será lançada no Show Rural

naense dos Produtores de Semen-
tes e Mudas) promovem nesta quin-
ta-feira (7), durante a realização do
Show Rural, o Painel O Futuro do
Mercado da Semente no Brasil.

Entre os convidados está o pre-
sidente executivo da Abrasem, José
Américo. O executivo será um dos
palestrantes durante o painel, que
ainda vai contar com a presença de
Ildomar Ivan Fischer (Mapa), Marcí-
lio Martins Araújo (Adapar), Marco
Palhano (PRF) e Fernando Michel

 CAMPANHA
Ao longo de 2018 as diferentes entidades brasileiras que representam o setor

de sementes se uniram para discutir alternativas para barrar a prática da

pirataria no campo. Entre as ações decidiu-se realizar a campanha de

conscientização em âmbito nacional, uma vez que a problemática não se

restringe a determinada região, mas é algo que atinge todos os estados.

Elaborada para ser trabalhada ao longo de 2019, a campanha leva o mote de

“Semente Pirata Espanta a Produtividade”. A ideia é mostrar que quem utiliza o

produto pirata pensa muitas vezes no fator econômico, e acaba não só se

autoprejudicando, como também repassando a conta para todo o agronegócio.

Wagner, diretor da Apasem e coor-
denador da campanha estadual
contra a pirataria de sementes.

“Quem compra sementes ile-
gais está abrindo a porteira para
inúmeros problemas que vão des-
de colocar em risco a sua própria
lavoura, bem como não contribuir
para o desenvolvimento mais rápi-
do de toda a cadeia do agronegó-
cio, uma vez que a prática desesti-
mula a realização de novas pesqui-
sas”, afirma José Américo.

Cascavel pode receber a 1ª feira Design Fair
 O secretário de Desenvolvimen-

to Econômico, João Alberto Soares
de Andrade, conversou ontem com
o presidente da Associação Deco-
ra, Edson Gubiani, que lhe apre-
sentou o projeto para a realização
da primeira edição da Design Fair,
no Centro de Convenções e Even-
tos de Cascavel, ainda no primei-
ro semestre deste ano.

A feira é voltada ao setor de ar-
quitetura e decoração e pretende
apresentar ao público novidades,
tecnologias, tendências e inova-
ções na área.

Dentro de um conceito inova-
dor, o evento também apresenta-
rá a “Talks Experience”, que é uma

área de conteúdo den-
tro da feira que pro-
porcionará às marcas
e aos profissionais
uma vitrine para com-
partilhar experiências
entre profissionais e
o cliente final.

Também consta na
programação o “Loun-
ge Conexão”, que é uma área vip
para potenciais clientes.

Serão 120 lugares em um es-
paço reservado onde cliente e em-
presa podem se conectar em um
ambiente mais apropriado. “A
ideia foi lançada e o projeto apre-
sentado. Agora o Comtur [Conse-

REUNIÃO aconteceu no estande da secretaria no Show Rural
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lho Municipal de Turismo] vai se
reunir e apreciar o projeto. Depois
daremos uma posição sobre a
realização da feira e sua data”,
disse o secretário João Alberto.

A próxima reunião do Comtur
está marcada para o dia 20 de
fevereiro.
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 As empresas de inovação e as
startups estão na linha de frente das
soluções para o futuro do agronegó-
cio, disse o presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, na manhã dessa segun-
da-feira (4) durante o lançamento
oficial do hackathon, uma das prin-
cipais atividades do Show Rural Di-
gital. O ato marcou o início dos tra-
balhos das dez equipes inscritas
para a maratona de tecnologia, que
seguirá de forma ininterrupta até a
tarde desta terça-feira, quando se-
rão apresentados os projetos.

O Show Rural Digital é a princi-
pal atração da 31ª edição do Show
Rural, que segue até sexta-feira em
Cascavel.

Soluções para o futuro
do agronegócio

O gerente regional do Sebrae, Au-
gusto Stein, disse que, diante da qua-
lidade das equipes formadas, grandes
ideias vão surgir para os problemas
apresentados durante o hackathon.

Conforme o coordenador do
Iguassu Valley, Jadson Siqueira, a
região que já é muito forte no agro-
negócio será também uma referên-
cia em tecnologia.

O HACKATHON
Cada equipe é formada por cinco
integrantes - designers, programadores,
agricultores filhos de cooperados da
Coopavel e pessoas de áreas de
negócio. O hackathon do Show Rural
Digital é organizado pela Coopavel
em parceria com Acic Labs/Sicoob
Credicapital, Sebrae, Sistema Fiep,
Sindicato Rural de Cascavel, Iguassu
Valley e Fundetec. O patrocínio da
Arena Hackathon é do
Banco do Brasil.
O início das bancas das entregas feitas
durante a maratona está agendado
para as 16h e o resultado sairá às
18h de hoje. A entrega da premiação
será em evento às 9h de quarta-feira.
O prêmio à equipe vencedora é uma
viagem ao Vale do Silício, na
Califórnia. As que ficarem em
segundo e terceiro lugar vão receber
prêmios em dinheiro.

EQUIPES vão apresentar seus projetos na tarde

desta terça-feira

ASSESSORIA
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Com elas não tem tempo ruim; Na batalha contra o
câncer, “O trio da fé e da esperança”, Simone Braga
Côrtes, Virginia Monastier e Marilane Cardoso
Sarolli foram distribuir folders aos visitantes do
Show Rural, em alusão ao Dia Mundial do Câncer

Recém-empossado

presidente da Amic,

Sandro Viapiana

comemora hoje mais um

ano de vida

Sempre de bem com a vida, Giselia Pyl

Cores & Amores
As férias escolares estão

chegando ao fim, mas ainda
dá tempo para curtir mais

um pouco. De hoje até o dia
28 de fevereiro, a Sala Verde

da Biblioteca Pública
Municipal de Cascavel recebe
a exposição Cores & Amores.

Vale a pena conferir!

Felicidades!

Cristiane Aparecida
Severino, Gisselda Frizzo
Tonial, Gizelli Ascari, Ney
Souza, Andressa Zanon,
Cristhiano Cechin, Pedro

Gonçalves Lopes, Zaki
Samir, Cezar Oliveira e Hugo

Pereira.

Jantar da UPS
A Comissão da UPS Santa Cruz e a Associação de

Moradores do Bairro Santa Cruz estão organizando o 1º
Jantar da UPS Santa Cruz. O objetivo é angariar fundos

para quitar as dívidas ainda pendentes da construção da
UPS. As entidades pedem ajuda da comunidade na compra

dos ingressos e até mesmo para ajudar a vendê-los.

A vida    é feita e
escolhas... então estou
escolhendo me fazer de

louca     e fingir que não é
comigo.
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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”, Cris retoma a
memória e explica a Alain que ela está
vivendo como Julia no passado. Priscila e
Isabel comemoram que Alain passou a
noite na casa delas. Sheila ouve a
conversa de Flávio e Ana sobre Cris, e
conta para Isabel. Alain não consegue
acreditar no que Cris lhe conta e afirma
que ela precisa de tratamento médico.
Mariane confessa a Josi seu ciúme de
Marcelo. Bola aconselha Alain a conversar
com Cris sobre as páginas do diário de
Julia. Daniel conta a Letícia a história de
seu pai, Pedro. Grace chega e Isabel
ofende a mãe. Zezé e Abigail armam para
apresentar um pretendente a Gentil.
Margot se emociona com a missa
organizada por Gentil em memória de
Pedro. Daniel aceita fazer a terapia da
regressão sugerida por Letícia.

Alain afirma que
Cris precisa de
tratamento médico
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Malhação
Solange arma uma cena para fingir que dormiu

com Rafael. Pérola e Márcio retomam sua paixão. A
turma se prepara para ir ao show do Gutuber. Gabriela
confronta Solange, e Rafael não entende o que a super-
visora está fazendo em sua casa. Luís convida Flora
para uma rave, e convence a menina a fugir do castigo
aplicado por Gabriela. Rafael e Gabriela expulsam
Solange e afirmam que não acreditam nela. Marcelo
comunica a Gabriela e Brigitte que o Conselho do
Sapiência acatou as denúncias contra Solange. Todos
comemoram a volta do casal Márcio e Pérola. Osval-
do, pai de Hugo, se insinua para Solange. Érico, Talís-
sia e Michael descobrem que Gutuber é o menino que,
no passado, tentou assaltar a ONG de Rafael.

Verão 90
Tutano, Magaiver e Louro conseguem escapar da

polícia. Isadora recebe alta do hospital. Guilherme Au-
gusto decide deixar Armação do Sul depois que Her-
culano avisa sobre a suspensão das filmagens. Jerôni-
mo furta as joias de Janaína e o dinheiro de Celestine
com a intenção de fugir. João desconfia que Jerônimo
usou seu carro e comenta com Janaína. Madá consul-
ta as cartas para Álamo. João procura Jerônimo para
tranquilizar a mãe. Herculano conta a Gisele que está
endividado. Tutano, Magaiver e Louro invadem a pou-
sada atrás de Jerônimo. Herculano deixa claro para
Gisele que quer o divórcio. João deduz que o irmão
pode estar envolvido no assalto ao mercado. Celestine

se desespera ao constatar que roubaram seus dólares.
Jerônimo chega ao Rio de Janeiro.

O sétimo guardião
Marcos Paulo avança pelo túnel em direção à

fonte. Valentina segue Léon até o cemitério. Júnior beija
Luz. Os guardiães saúdam o novo guardião-mor. Mar-
cos Paulo cai na armadilha preparada por Gabriel.
Valentina atira em Léon. Júnior se desculpa com Luz.
Sóstenes flagra Luz e Júnior conversando animados.
Valentina conta para Olavo que atirou em Léon. Gabriel
decide conversar com Marcos Paulo. Valentina des-
confia de que Marcos Paulo tenha ido até a fonte sozi-
nho. Gabriel libera Marcos Paulo, contrariando os guar-
diães. Léon consegue mergulhar na fonte e sai com
sua forma humana. Murilo aparece para Judith e Gabri-
el, que se emocionam.

Teresa
Aída diz a Armando que alertou Arthur que Teresa

não é o que aparenta ser, e espera que algum dia ele se
dê conta disso. Teresa diz ao pai que só disse o ele ouviu
porque Aída a estava incomodando. Aída conta a Maria-
no a briga que teve com Teresa. Teresa tenta beijar
Mariano, mas ele a rejeita. Aída diz a Esperança que foi
ao casamento de Jonhy e Paty por causa de Mariano,
mas deixa claro que elas jamais serão amigas e afirma
que vai se encarregar de levar Mariano para bem longe
da vila e de gente do tipo dela. Heitor entrega a Joana sua
ata de divórcio, diz que está livre e a pede em casamen-
to. Joana pede um tempo para pensar. Aurora diz a

Joana que lhe agrada muito que seu pai tenha como
esposa uma mulher como ela e está certa que chegará a
gostar dela como sua verdadeira mãe.

As aventuras de Poliana
Pós uma discussão, Débora diz para Marcelo que

tudo está dando errado em sua vida e, se ele deixá-la nesse
momento, não sabe o que será dela. João, sozinho e tocan-
do violão, sente a falta de Poliana. Ciro, irritado, dá uma baita
bronca em Filipa sobre como ela age com falta de respeito
com todos. A menina grita e o manda embora de casa,
dizendo a ele que está sendo demitido. Yasmin e Luigi
pegam na mão um do outro sem querer e ficam sem graça.
Guilherme convida Jefferson para entrar na chapa Contente,
e Brenda, que chega bem na hora, também faz o convite.
Gael, Benício, Mário e Lorena falam várias coisas embara-
çosas sobre Durval para Claudia.

Jesus
Malco visita Marta. Pilatos manda Temina se

mostrar útil. Caifás humilha Judite. Dimas trabalha com
Almáquio. A Mulher Encurvada amanhece na estreba-
ria. Maria reencontra Tiago Justo. Chuza bebe com
Judas. Pilatos cobra resultados do encarregado de
obras. Jesus prega para seus seguidores. Arimatéia
encontra Tadeu, Tomé e Zelote. Joana procura por Judi-
te. Pilatos estranha a presença das crianças órfãs no
palácio. Judas diz que Jesus deveria comandar um
exército contra os romanos. Anás se irrita com a pre-
sença de Jesus na sinagoga. Yoná e Gabriela prome-
tem levar a Mulher Encurvada até o Messias.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

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.

To
ur

o

Permita que outros envolvidos na conversa falem sem
serem interrompidos! Você vai se surpreender com
suas reações! A sensação de fadiga vem prejudi-
cando suas atividades e a resposta está no que você
come. Você também está com falta de vitaminas.

G
êm

os

Você estará mais à vontade na empresa e é hora
de cuidar corretamente do seu relacionamento.
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o
período de negligência. Cuide da sua dieta para
fazer alguns ajustes.

C
ân

ce
r

Você não terá o tempo que precisa para se afastar
e por isso deve agir rapidamente. Fique fora de
correntes de ar e alterações de temperatura. Você
precisa recuperar o sono atrasado.

Le
ão

O ambiente é agradável e você se sente mais ca-
paz de aproveitar a vida. Siga o seu entusiasmo.
Você está achando mais fácil concentrar suas
energias em seguir seus objetivos. Suas ações
são equilibradas e construtivas.

V
ir

ge
m A sua necessidade de perfeição será um obstácu-

lo. Coloque suas expectativas em perspectiva e
seja mais tolerante com você mesmo. Os músculos
tensos são um sinal de que você tem feito muitas
coisas ultimamente, vá devagar!

Li
br

a

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não fica-
rá decepcionado com aqueles que o rodeiam e festivi-
dades estão próximas. Você está cada vez mais em for-
ma e ficará satisfeito com seus esforços. Reduza o con-
sumo de doces, eles não são a recompensa ideal.

E
sc

or
pi

ão Você pode facilmente chegar a um acordo e a um
compromisso firme e vai se orgulhar de suas rea-
lizações. Você deve ser capaz de ver as consequ-
ências de seus excessos e ganhar ao gastar sua
energia na mesma proporção.

S
ag

it
ár

io Este dia vem sob o signo da família e dos grupos.
Essa é a melhor maneira de recarregar as bateri-
as. Seu estado emocional está dirigindo sua vita-
lidade mais do que o habitual. Olhe para os outros
e tente se comunicar.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai achar fácil se expressar claramente e agora

é a hora de resolver um mal-entendido entre as pes-
soas que o rodeiam. Vocês estão começando a sentir
uma harmonia e uma serenidade que vão contraba-
lancear as pequenas doenças do mês passado.

A
qu

ár
io Você terá a oportunidade de mudança e de man-

ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado.
Você precisa ficar sozinho na calma completa para
recarregar suas baterias. Seus processos men-
tais exigem descanso.

 P
ei

xe
s As declarações feitas não passarão despercebi-

das e você vai ser muito enérgico e eficiente na
busca de seus objetivos. Não coma demais, a
moderação é a chave. Você precisa de desintoxi-
cação e exercícios para se sentir melhor.
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Sindicância sugere a
demissão de guardas
 A sindicância aberta para in-

vestigar a denúncia de agressão
e abuso de autoridade contra três
guardas municipais de Cascavel
sugere a exoneração deles. Uma

câmera de segurança de uma pi-
zzaria registrou a abordagem e a
agressão a um rapaz per to da
meia-noite do dia 22 de dezembro.
Um mototaxista também é teste-
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PASSE o leitor

de QR Code do

seu celular para

ver o vídeo das

agressões

munha do ocorrido.
Conforme o rapaz agredido, os

guardas repetiam que ele iria
aprender a respeitar a GM.

O processo foi encaminhado
para o prefeito Leonaldo Paranhos,
que deve acatar a decisão da co-
missão. Até porque o caso tam-
bém é alvo de inquérito criminal na
Polícia Civil de Cascavel.
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Giro da
Violência

Colisão debaixo de chuva
Duas mulheres de 21 anos se feriram
em um acidente entre um carro e uma
moto na tarde de segunda-feira (4) no
cruzamento da Rua Natal com a
Marechal Deodoro, no Bairro Cancelli,
em Cascavel. Testemunhas relataram
que chovia bastante e os veículos
trafegavam de maneira transversal
quando colidiram. Com o impacto, a
motocicleta foi parar na calçada e o
Renault Sandero invadiu o pátio de
uma residência. A condutora da
motocicleta, Emely Caroline Morais,
teve uma fratura exposta na perna e
várias escoriações. Ela foi
encaminhada ao HU (Hospital
Universitário). A condutora do
carro, Elaine Nogueira, sofreu um
corte na cabeça e foi encaminhada
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo.

Tombo de bicicleta
Um ciclista teve vários ferimentos
após cair da bicicleta no início da
tarde dessa segunda-feira (4), na Rua
Álamo, no Bairro Parque Verde, em
Cascavel. Alcir de Oliveira, de 49 anos,
quebrou dois dentes e sofreu cortes
nos lábios, no nariz e no rosto.
Testemunhas relataram que ele passava
pela Rua Álamo quando se
desequilibrou devido às pedras soltas
e caiu com o rosto no chão. O médico
do Siate foi acionado devido ao
estado grave da vítima, que foi levada
ao HU (Hospital Universitário).

Se deu mal
A equipe da Polícia Militar da UPS
(Unidade Paraná Seguro) Sul prendeu
um rapaz de 23 anos que foi
malsucedido durante um assalto na
Rua Encanador, no Bairro
Universitário, na noite de domingo
(3). Segundo o relatório policial, o
jovem tentou praticar o roubo, por
volta das 22h45, com uma arma de
brinquedo e, ao anunciar a ação, as
vítimas reagiram e retiraram o
simulacro do rapaz. Os populares
detiveram o rapaz e acionaram a
Polícia Militar. Ele foi encaminhado
para a 15ª SDP.

Homem é agredido
até a morte

 Reportagem: Bethania Davies
   Fotos: Aílton Santos

Um rapaz de 26 anos foi agredi-
do até a morte na tarde dessa se-
gunda-feira (4) no viaduto Olinda
Periolo, no Bairro Pacaembu, em
Cascavel. Duas pessoas passavam
pelo local quando viram a briga en-
tre dois homens ao lado do viadu-
to, perto de uma nascente. Segun-
do as testemunhas, o agressor
batia violentamente na vítima e
estava com as mãos bastante en-
sanguentadas. Após verem que
nenhum dos dois estava armado,
as testemunhas conseguiram se-
pará-los, e detiveram o agressor até
a chegada da Polícia Militar.

Devido à gravidade da vítima, o
Siate foi acionado, mas quando
chegou o rapaz já estava morto.
Após alguns minutos de massagem
cardíaca sem sucesso, o médico foi
acionado e constatou o óbito de
Diogo Estingelin Cesário.

Segundo o médico, a causa da
morte foi um TCE (Traumatismo Crâ-
nioencefálico). “Possivelmente ele
caiu e bateu a cabeça na quina da
escada, momento em que houve o
trauma. O mais provável é que de-
pois dessa primeira lesão o agres-
sor continuou batendo nele até o
óbito”, explicou o médico à equipe
do HojeNews.

A Polícia Civil agora investiga o
caso, que é tratado como homicídio,

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01

Homicídios 01

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00

o segundo do ano em Cascavel.
A titular da Delegacia de Homi-

cídios, Raíssa de Vargas, esteve no
local e acompanhou o trabalho do
Siate. Ela também teve uma conver-
sa preliminar com o agressor, que
contou ser amigo da vítima. Ele es-
tava visivelmente embriagado e, ao
ser questionado, negou o crime. Ele
não teve sua identidade divulgada,
mas foi preso em flagrante e leva-
do ao cadeião da 15ª Subdivisão
Policial, onde permanecerá à dispo-
sição da polícia e da Justiça.

A Polícia Civil deve apresentar na
manhã desta terça-feira a identida-
de do acusado do crime e mais
detalhes sobre o assunto.

SIATE ainda tentou reanimar a vítima, mas sem
sucesso

AGRESSOR estava visivelmente embriagado e

negou o crime
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 Equipe que se planejou ainda em
maio de 2018 para se destacar no
Paranaense de Futebol 2019, o FC
Cascavel já começa a alcançar seu
objetivo. A Serpente Aurinegra é o
único time já garantido na semifinal
da Taça Barcímio Sucupira Jr, a pri-
meira do Estadual.

A vaga foi confirmada no fim de
semana, no encerramento da 5ª e
penúltima rodada. No sábado à
noite, os comandados do técnico
Paulo Foiani receberam e venceram
o Foz do Iguaçu por 2 a 0, no Olím-
pico, e no domingo comemoraram
o empate entre Paraná Clube e
Atlhetico, que ratificou a classifica-
ção – o Furacão empatou o jogo aos
38min do 2º tempo.

A rodada ainda teve outros
quatro empates e a primeira vi-
tória do Maringá FC no campeo-
nato – venceu o Cascavel CR por
2 a 1. Com isso, o FC Cascavel é
também a única equipe com mais
de duas vitórias no Paranaense.
Já são três seguidas, o que lhe
coloca na liderança da classifi-
cação geral da competição.

“Quando montamos o time tí-
nhamos um objetivo alto, que era
sempre estar na frente, mas com
muita humildade e respeito. Nós
respeitamos todos os adversários,
mas estamos trabalhando firme

PARANAENSE
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Londrina 8 5 2 2 1 6 4 2
2º Operário 8 5 2 2 1 4 2 2
3º Toledo 7 5 1 4 0 4 2 2
4º Maringá 6 5 1 3 1 4 4 0
5º Athletico 5 5 1 2 2 4 4 0
6º Foz do Iguaçu 1 5 0 1 4 0 12 -12

GRUPO B

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º FC Cascavel 11 5 3 2 0 6 1 5
2º Coritiba 9 5 2 3 0 7 2 5
3º Cianorte 7 5 1 4 0 1 0 1
4º Cascavel CR 6 5 2 0 3 4 7 -3
5º Paraná 6 5 1 3 1 5 2 3
6º Rio Branco 2 5 0 2 3 5 10 -5

FC Cascavel 2x0 Foz do Iguaçu
Coritiba 0x0 Londrina
Paraná 1x1 Athletico
Toledo 0x0 Cianorte

Cascavel CR 1x2 Maringá
Rio Branco 1x1 Operário

DOMINGO (10/2)
17h Londrina x Paraná
17h Athletico x Cianorte
17h Cascavel CR x Toledo
17h Maringá x FC Cascavel
17h Rio Branco x Foz do Iguaçu
17h Operário x Coritiba

5ª RODADA

6ª RODADA

para alçar voos mais altos”, disse
o meia Diego Torres, que entrou no
jogo no segundo tempo e logo em
seu primeiro toque na bola marcou
o segundo da Serpente Aurinegra.

Antes, o também meio-campis-
ta Oberdan (foto) havia aberto o pla-
car no primeiro tempo. Até então
responsáveis por todos os gols da
equipe na competição, Ricardo
Lobo e Tocantins não foram relaci-
onados para o confronto com o Foz
por problemas musculares.

AÍLTON SANTOS

FC Cascavel na semifinal

ÚLTIMA RODADA
Garantido na semifinal, o FC Cascavel viajará para Maringá “mais leve” para o

último compromisso da 1ª Taça. Ainda assim, em busca de manter o embalo e

de pontos importantes para a classificação geral. O alento é que pela primeira

vez desde o início do campeonato as equipes terão a “semana cheia” para

trabalhar e recuperar jogadores. “Não foram fácil esses últimos dez dias.

Depois de um jogo intenso contra o Athletico viajamos para Londrina para um

jogo desgastante, sob um sol forte e em seguida formos para Ponta Grossa,

onde tivemos outro jogo difícil e um pós-jogo no qual não dormimos, porque no

ônibus é difícil de descansar, e na sexta-feira nos apresentamos para jogar no

sábado. A chuva atrapalhou, mas os torcedores compareceram e essa vitória

foi um presente para eles, já que não conseguimos dar nas duas primeiras

partidas em casa”, disse o técnico Paulo Foiani.

 OS PLAYOFFS
Pelo regulamento da 1ª Taça do

Paranaense, as semifinais serão entre as
equipes do mesmo grupo e em jogo único,
assim como a final. Assim, o FC Cascavel
enfrentará ou Coritiba, ou Cianorte, ou

Cascavel CR ou Paraná Clube na semifinal.
Apenas o Rio Branco não tem mais

chances de avançar de chave pelo Grupo
B. Para uma semifinal entre os

“Cascavéis”, o Coritiba precisa perder em
Ponta Grossa para o Operário, o

Cianorte perder na Arena da Baixada e o
Cascavel CR vencer o Toledo no Estádio
Olímpico. Vale lembrar que o campeão

da 1ª Taça se garantirá na final do
campeonato e será, na pior das hipóteses,

o segundo na classificação geral final.
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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, 05 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Juliano José Sehnem e Jocinéia Marques do Amaral
2- Domingos do Nascimento Santos e Daniela Chaves da Silva Silva
3-  Jeferson Lober da Costa e Rosymar Moreira
4- Vinicius Mattioli Pires de Souza e Pietra Luz Moleirinho Lima
5- Daladier Schembelem Wychocki e Vitoria Villalba Verri
6- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
7- Jonas Pellegrini Samways Junior e Fernanda Cibelle Bones da Silva
8- William Lorenzon Baccas e Joana Kaczmarek

Palmeiras 0x1 Corinthians
Mirassol 2x2 Guarani

São Paulo 1x0 São Bento
Ituano 5x1 Santos

Bragantino 2x1 Ponte Preta
ONTEM

Oeste x Novorizontino
Ferroviária x Red Bull

HOJE
19h Botafogo x São Caetano

SEXTA-FEIRA
18h45 Red Bull x Ituano
21h São Bento x Ferroviária

SÁBADO
17h Santos x Mirassol
19h Ponte Preta x São Paulo
19h São Caetano x Oeste

DOMINGO
17h Novorizontino x Corinthians
20h Guarani x Botafogo

SEGUNDA-FEIRA
20h Palmeiras x Bragantino

5ª RODADA

6ª RODADA

CARIOCA
GRUPO B

Time PG J V E D GP GC SG
1º Vasco 15 5 5 0 0 9 2 7
2º Fluminense 10 5 3 1 1 12 3 9
3º V. Redonda 10 5 3 1 1 8 8 0
4º Americano 4 5 1 1 3 3 8 -5
5º Madureira 2 5 0 2 3 2 8 -6
6º Portuguesa 1 5 0 1 4 1 6 -5

GRUPO C
1º Flamengo 13 5 4 1 0 12 4 8
2º Resende 8 5 2 2 1 7 4 3
3º Bangu 7 5 2 1 2 4 5 -1
4º Boavista 6 5 2 0 3 4 9 -5
5º Botafogo 4 5 1 1 3 5 6 -1
6º Cabofriense 4 5 1 1 3 4 8 -4

Vasco 1x0 Fluminense
Volta Redonda 1x0 Portuguesa

Madureira 1x1 Americano
Flamengo 4x0 Cabofriense
Boavista 0x3 Botafogo
Resende 3x0 Bangu

SEMIFINAL TAÇA GUANABARA

SÁBADO
19h Flamengo x Fluminense

DOMINGO
17h Vasco x Resende

5ª RODADA

Cascavel CR sem técnico
Depois de ter perdido dois treina-

dores antes mesmo de o campeona-
to começar, o Cascavel CR tornou-se,
ontem, o primeiro time do Paranaen-
se 2019 a ficar sem técnico. Lorival
Santos não resistiu à derrota em casa
para o Maringá, por 2 a 1, de virada,
no domingo, e foi comunicado pela
diretoria logo cedo nessa segunda-fei-
ra da rescisão de contrato.

“Às 8h o presidente Tony Almei-
da me ligou e informou que não mais
iria contar com os meus serviços.
Como futebol é feito de resultados
e não de intenções, com apenas
quatro dias de trabalho antes do
início da competição, deixo o clube
na quarta colocação da chave e à

frente de duas grandes equipes do
futebol paranaense, como o Athleti-
co e o Paraná Clube, ambas dirigi-
das por grandes treinadores”, dis-
se Lorival, que em cinco jogos acu-
mulou duas vitórias (sobre Athleti-
co e Foz do Iguaçu) e três derrotas
(Londrina, Operário e Maringá).

O treinador ainda agradeceu
pela oportunidade de voltar ao fu-
tebol paranaense depois de 11
anos, desejou sucesso ao seu su-
cessor e o advertiu: “quem disse
que o futebol é justo, mentiu”.

Já a diretoria cascavelense se
manifestou dizendo que o auxiliar
permanente da equipe, Rodrigues,
que fez parte da comissão técnica

PAULISTA
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 12 5 4 0 1 12 6 6
2º Red Bull 5 4 1 2 1 4 3 1
3º Ponte Preta 5 5 1 2 2 4 3 1
4º São Caetano 3 4 0 3 1 2 4 -2

GRUPO B
1º Palmeiras 10 5 3 1 1 5 2 3
2º Guarani 7 5 2 1 2 6 6 0
3º Novorizontino 7 4 2 1 1 2 3 -1
4º São Bento 2 5 0 2 3 2 9 -7

GRUPO C
1º Bragantino 8 5 2 2 1 5 6 -1
2º Ferroviária 7 4 2 1 1 4 3 1
3º Corinthians 7 5 2 1 2 4 5 -1
4º Mirassol 5 5 1 2 2 4 9 -5

GRUPO D
1º São Paulo 9 5 3 0 2 8 4 4
2º Ituano 7 5 2 1 2 8 4 4
3º Oeste 5 4 1 2 1 2 2 0
4º Botafogo 1 4 0 1 3 2 5 -3

de 2018, vai ficar à frente dos tra-
balhos até a contratação do novo
treinador, mas com a possibilida-
de de ser efetivado.

 CLÁSSICO
Com duas vitórias fora de casa e sem nenhum

ponto conquistado no Olímpico, o Cascavel CR
receberá o Toledo para um clássico na última

rodada da 1ª Taça, no domingo. O jogo pode
valer a vaga na semifinal para ambas as equipes.
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GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Grêmio 13 5 4 1 0 15 1 14
2º São José 9 5 3 0 2 6 4 2
3º Pelotas 7 4 2 1 1 3 2 1
4º Caxias 7 5 2 1 2 6 6 0
5º Juventude 7 5 2 1 2 4 6 -2
6º N. Hamburgo 7 4 2 1 1 3 5 -2
7º Aimoré 6 5 1 3 1 3 3 0
8º Internacional 4 4 1 1 2 3 5 -2
9º Avenida 3 4 0 3 1 2 3 -1
10º Veranópolis 3 5 0 3 2 5 7 -2
11º B. de Pelotas 3 4 0 3 1 3 6 -3
12º São Luiz 2 4 0 2 2 1 6 -5

Caxias 0x3 Grêmio
Aimoré 0x1 Juventude

São José 3x2 Veranópolis
ONTEM

Avenida x Pelotas
Internacional x B. de Pelotas

HOJE
20h30 São Luiz x Novo Hamburgo

SÁBADO
18h Caxias x Veranópolis
18h Pelotas x N. Hamburgo
18h São José x São Luiz

DOMINGO
17h Juventude x Internacional
18h B. de Pelotas x Aimoré
18h30 Grêmio x Avenida

5ª RODADA

6ª RODADA

COPA DO BRASIL
21h30 River-PI x Fluminense

 COPA SUL-AMERICANA
21h30 U. La Calera x Chapecoense

  LIBERTADORES
19h15 Danubio x Atlético-MG
21h30 Melgar x U. de Chile
21h30 The Strongest x Libertad

  PAULISTA
19h Botafogo x São Caetano

   GAÚCHO
20h30 São Luiz x N. Hamburgo

JOGAM HOJE

Copa do Brasil 2019
A Copa do Brasil 2019 começa

hoje com o duelo isolado entre Ri-
ver e Fluminense, às 21h30 (de Bra-
sília) no Estádio Albertão, em Tere-
sina, no Piauí.

O time carioca é favorito a ven-
cer o rival, apesar de contar com o
empate para avançar à 2ª fase. Ain-
da assim, precisa lidar com o mo-
mento conturbado, pois a derrota
para o Vasco, por 1 a 0, no fim de
semana, ainda não foi digerida,

pelo pênalti não marcado em favor
dos tricolores. Por causa dele, o Flu
ameaça não disputar a semifinal no
sábado, contra o Flamengo.

O pior é que depois desses dois
jogos decisivos o Tricolor carioca
ainda terá o Antofagasta (CHI) pela
frente na próxima quarta-feira, pela
primeira fase da Sul-Americana.


