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O Aeroporto Municipal de Cascavel perdeu 108,9 mil passageiros nos últimos três anos.
Em 2015 embarcaram e desembarcaram 245,4 mil pessoas, no melhor ano da história.

Hoje, mal chega a 140 mil pessoas. Um dos motivos é a pouca opção de voos.
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Aeroporto perde 44% dos
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Depoimento de uma das
vítimas do médium João de

Deus (foto). A mulher tem 24
anos e sofreu abuso aos 20
anos, quando foi levada a

um banheiro. Ela disse que
por muito tempo sentia

vergonha e não entendia
como havia permitido.

“Então decidi que esse seria

meu eterno segredo. Eu

coloquei esse abuso como

uma coisa para meu

subconsciente esquecer,

para evitar pensamentos,

traumas e paranoias”. LER MUDA O MUNDO
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 DIVULGAÇÃO

 Televisão, infelizmente, é um tanto carente de conteúdo - de bons
conteúdos - e não vejo muita televisão, confesso, mas excepcionalmente
vemos alguma coisa que se aproveite. Não é comum vermos publicida-
de honesta, mas vi uma que me agradou na TV aberta: “Leia para uma
criança, isso muda o mundo.”

Numa outra crônica para o Dia da Criança, eu conclamava pais, avós,
tios, padrinhos e madrinhas a darem livros de presentes para suas crian-
ças, além do brinquedo. E que lessem para aquelas que ainda não sabem
ler, pois é só colocando os livros nas mãos e diante dos olhos das crianças
desde a mais tenra idade podemos ajudar a incutir o gosto pela leitura.

E volto a conclamar a todos que deem livro de presente neste Natal,
pois livro é o melhor presente.

Então vi essa publicidade na televisão e não posso deixar de falar
sobre ela. Ler para as nossas crianças pode mudar o mundo, sim, pois
se elas crescerem com livros à sua volta será mais muito mais fácil para
elas estudarem.

Se gostarem de ler, se tiverem o hábito da leitura, vão estudar sem
problemas para terem um futuro digno, pois estudar é ler. E se forem bons
estudantes, terão melhor qualificação para o mercado de trabalho e um
padrão de vida melhor. E se tivermos mais pessoas esclarecidas, com boa
educação, nossos governantes, empresários etc serão melhores do que
os que temos hoje, o que pode significar que teremos países melhores,
políticos melhores, quem sabe um mundo melhor, uma vida melhor.

De maneira que aproveito para convidar a todos que passem a ler mais
para suas crianças. No Natal, no Ano-Novo, durante todo o ano. Sempre!

Pode ser a fábula que conhecemos há várias gerações, pode ser
gibi, pode ser a nossa boa literatura infanto-juvenil. Mas leiam, leiam
muito, leiam sempre!

Isso aproxima a família e melhora o desenvolvimento da criança. Ter o
hábito da leitura é descobrir o mundo. Se soubermos ler bons livros, sabere-
mos ler o mundo. E, como já disse Affonso Romano de Santana, saber ler o
mundo é primordial para cada um de nós e para o resto do mundo.

Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do
Grupo Literário A Ilha
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Em Curitiba, ontem, no caminho para a diplomação de Ratinho
Júnior, Paranhos passou mal e foi levado pelo Samu ao
Hospital da Cruz Vermelha. O prefeito teve uma crise aguda de
ansiedade com falta de ar e perda momentânea da visão. O
diagnóstico apontou “estafa física” e os exames apontaram
níveis normais. Ele só deve retornar hoje a Cascavel.

Protocolo
Os vereadores não pouparam
elogios ao trabalho de Gugu. O
primeiro a interromper a
sessão para homenageá-lo foi
Romulo Quintino, que destacou
o clima de “instabilidade e
insegurança” herdado da
presidência anterior,
“mudando o perfil da Câmara”.
Sebastião Madril destacou que
o futuro presidente Alécio
Espínola (PSC) terá muita
cobrança pela frente. “Vai
pegar uma missão difícil, visto
o trabalho conduzido por Gugu”.
Madril também ressaltou que
Gugu está “no caminho, para
quem sabe, disputar a
prefeitura em 2020”.

Na mesa!
Uma janta ontem reuniu
parlamentares e familiares
para comemorar o fim do
ano. Também houve a
despedida oficial de Gubu
Bueno. A festividade foi
divulgada por Alécio Espínola
durante a sessão: “A janta
está pronta após a sessão”.

Despedida da Câmara
Após dois mandatos seguidos, Gugu Bueno (PR) deixou ontem a

presidência da Câmara de Vereadores de Cascavel. O advogado

tende a assumir um novo compromisso: um cargo no governo do

Estado. Gugu usou a tribuna para agradecer aos parlamentares

e aos servidores. “O ‘até aqui’ é o dia mais longe que eu pensei

em chegar”. Quando deixar o cargo no Legislativo, quem assume

a cadeira é Rafael Brugnerotto - hoje suplente de Jaime Vasatta

-, que confirmou ontem a torcida da despedida de Gugu Bueno.

Nomeações
Quem deve assumir o
escritório regional da Sedu
(Secretaria do
Desenvolvimento Urbano) é o
engenheiro civil Fernando
Dillenburg. Ele deixou o cargo
de secretário de Planejamento
após o caso EcoPark Morumbi.
A escolha de Ratinho Júnior
teve forte influência de
Paranhos. Outro que já faz
parte do Governo Ratinho é
Jorge Lange, que disse ontem
a esta coluna que está
auxiliando a equipe de
transição e que ainda não
sabe que cargo ocupará.
Perguntado sobre a Cohapar,
ele silenciou.

Sem palavras
Apesar da grande repercussão
na cidade, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) não se
manifestou sobre a morte de
mulher na recepção da UPA
Veneza após aguardar seis
horas por atendimento. Nas
redes sociais, a repercussão
foi uma das mais negativas da
atual administração.

 ”Não quero liderança do governo”, disse ontem Misael
Júnior durante sessão.

 A afirmação foi feita após uma sugestão de que ele deveria
estar no lugar de Romulo Quintino.

Manobra
na defesa

OUTROS CASOS
Damasceno já esteve envolvido em outras polêmicas em seu
primeiro mandato: uma assessora de Assuntos Comunitários
- indicada por ele - foi flagrada batendo o ponto na Câmara e
indo embora. Ela ficou nomeada por dois meses e recebia R$
2,9 mil dos cofres públicos. O caso denunciado pelo
vereador Sebastião Madril (PMB) rendeu um afastamento de
45 dias de Damasceno - que em seguida retornou as
atividades sem punições. Em outra situação o vereador
mandou áudio via WhatsApp supostamente negociando
cargo na Secretaria de Esportes no qual o possível nomeado
receberia R$ 3 mil por mês para acompanhá-lo nos fins de
semana como seu segurança particular.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

 Prestes a iniciar o reces-
so administrativo da Câmara
de Vereadores, os advogados
de Damasceno Júnior (PSDC)
tentaram uma manobra para
prolongar o prazo de apresen-
tação da defesa escrita do
parlamentar. Eles protocola-
ram na Comissão de Ética o
pedido de mais cinco dias úteis
e, em virtude da interrupção
das atividades legislativas a
partir desta sexta-feira, só em
fevereiro seria apresentada a
alegação do parlamentar.

A Comissão de Ética au-
torizou mais tempo, no en-
tanto, só até esta quinta-fei-
ra, evitando assim a mano-
bra. “Estivemos reunidos
com a comissão e, por bom
senso e oportunizando am-
pla defesa, prorrogamos por
mais 72 horas o prazo para
que ele apresente a defesa
escrita”, disse Olavo Santos.

Damasceno Júnior foi de-
nunciado pela assessora exo-
nerada Elidineia dos Santos
Silva de que era obrigada a
devolver parte do salário ao
parlamentar. O dinheiro, con-
forme a denunciante, tinha
como destino o pagamento
de um carro usado pelo parla-
mentar e até para caixa para
a campanha a deputado es-

VEREADOR Damasceno Júnior

tadual neste ano. O Gaeco
(Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organiza-
do) também investiga o caso.

O salário da ex-assesso-
ra era de R$ 4,3 mil e ela dis-
se que pagava R$ 1.246 por
mês a uma garagem corres-
pondente ao veículo usado
pelo vereador. Isso teria acon-
tecido desde que ela foi no-
meada - em novembro do ano
passado - até julho deste ano,
quando disse que não paga-
ria mais e que, por causa dis-
so, teria sido exonerada.
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 Após muito bate-boca na Câ-
mara de Vereadores, foi aprovado
o reajuste de 4,56% do IPTU e da
Taxa do Lixo para 2019, mais o
aumento de 4,28% na UFM (Uni-
dade Fiscal do Município) de Cas-
cavel. Foram quatro votos contrá-
rios e 16 favoráveis.

Um dos mais incisivos contra o
reajuste era o vereador Fernando
Hallberg, que alega ter havido duplo
aumento na tributação. O caso já
está no Ministério Público. “Com a
soma [do reajuste] da UFM e tam-
bém do IPTU haverá aumento real e
não apenas compensação da infla-
ção”, argumenta o parlamentar que
compõe a Comissão de Justiça e
Redação, a qual emitiu parecer con-
trário aos projetos encaminhados
pelo Executivo mas foi derrubado.

Durante a discussão foi sugeri-
da uma emenda para zerar o rea-
juste da UFM, mas o parecer da
Comissão de Finanças foi contrário.
O vereador Sidnei Mazutti defendeu
que “não compete ao vereador pro-

Aumento é aprovado no bate-boca
por a redução. Essa ação compete
legalmente ao Executivo municipal”.

Mazutti foi questionado sobre
ter autorizado ano passado a redu-
ção do reajuste do IPTU - por meio
da Comissão de Finanças - de 12%
a 8,5%. “Foi apenas uma medida
política para dizer que houve des-
conto?”, questionou Hallberg.

Ao pedir a palavra, Romulo Quin-
tino (PSC) criticou “um vereador”
que estava se posicionando contra
o aumento do imposto nas redes
sociais. “Um parlamentar esteve
promovendo um lixamento nas re-
des sociais. É triste um vereador
induzir a opinião das pessoas nas
redes sociais e jogar todos os ve-

 Reportagem: Josimar Bagatoli

readores que são sérios no latão
do lixo”. Ele se referia a Hallberg.

O presidente do Legislativo,
Gugu Bueno (PR), teve que intervir
em um dos momentos mais acalo-
rados da discussão, quando Rômu-
lo e Fernando discordaram sobre a
emenda. Fernando disse que o lí-
der de Governo estava fazendo uma
“ameaça velada” ao criticar a reper-
cussão nas redes sociais sobre o
aumento do IPTU e do lixo.

No fim, a emenda foi derrubada
e o projeto foi aprovado do jeitinho
que o Executivo queria.

 Favoráveis ao aumento: Carlinhos

Oliveira, Paulo Porto, Celso Dal Molin,

Serginho Ribeiro, Alécio Espinola,

Damasceno Junior, Romulo Quintino,

Sidnei Mazutti, Rafael Brugnerotto,

Mauro Seibert, Misael Junior, Olavo

Santos, Roberto Parra, Valdecir Alcantara,

Aldonir Cabral e Josué de Souza.

 Contrários ao aumento:

Pedro Sampaio, Sebastião

Madril, Jorge Bocasanta e

Fernando Hallberg.

 O governador eleito Ratinho Ju-
nior foi diplomado na tarde dessa
terça-feira (18), em solenidade rea-
lizada pelo TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), no Teatro Positivo, em
Curitiba. A diplomação é indispen-
sável para a posse dos candidatos
eleitos e é, portanto, o passo para
que eles assumam os cargos que
disputaram. A transmissão de car-
go ocorre dia 1º de janeiro, às 9h,
no Palácio Iguaçu.

“Há muito tempo não existia um
alinhamento tão bom do governa-
dor com o vice-governador e tam-
bém com os três senadores da
República que representam o nos-
so Estado. Temos que aproveitar
esse momento de bom entendi-

mento para trazer muitos frutos
para o Paraná. Esse é o nosso com-
promisso”, disse Ratinho.

Além do governador eleito, foram
diplomados o vice-governador Darci

Piana, os dois senadores
eleitos Oriovisto Guimarães e Flávio
Arns, além dos 31 deputados fe-
derais e 54 deputados estaduais
do Paraná.

Como votaram
os vereadores:

Ratinho é diplomado governador

DIPLOMAÇÃO é indispensável para a posse dos eleitos

RODRIGO FÉLIX
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 Nesta época do ano, é comum
ganhar e dar presentes. E pedir também.
Especialmente ao Papai Noel.

O cascavelense Jeferson Barros
Miranda tem 29 anos e resolveu enviar
sua cartinha por meio do HojeNews. Ele
tem um sonho de Natal: quer, de todo
coração, conhecer o grande amor de sua
vida e que ela se torne a esposa que ele
esperou a vida toda.

Sua busca pelo amor verdadeiro
começou há um ano. Na lista, algumas
exigências: que seja uma moça fiel e
carinhosa para dividir os dias, a vida e a
família. Em troca, ele promete
fidelidade, amor e muito carinho a
quem conquistar seu coração.

Jeferson revela que algumas
candidatas já apareceram, mas reclama
que elas só querem relacionamentos

passageiros, e ele quer uma namorada
para a vida toda.

Prestes a completar 30 anos, o jovem
sonhador e romântico se descreve: gosta
de músicas sertaneja e gospel, ama
programas a dois, adora viajar pelo Brasil
e espera encontrar alguém que divida o
mesmo sonho e o amor pelo circo que ele
tem. “Para ficar comigo, tem que gostar
do circo assim como eu gosto”, frisa.

No fim deste mês Jeferson embarca
para Santos (SP) e segue para Goiânia
para trabalhar no circo de um amigo.

E você? Está a fim de atender a este
pedido de Natal? As interessadas em
conhecer Jeferson podem mandar um “oi”
para o WhatsApp (45) 99850-5986. Quem
sabe não vivem felizes para sempre?

Com sua ajuda, Moto Club
vai presentear 120 crianças

 Eles parecem maus com suas
roupas de couro e suas supermáqui-
nas, mas têm um coração de ouro.
Os integrantes do Moto Club Abu-
tres partem para mais uma ação
beneficente para levar carinho e so-
lidariedade às famílias mais pobres
de Cascavel. A intenção é presente-
ar ao menos 120 crianças que mo-
ram na zona oeste da cidade.

Para isso, organizaram uma rifa
que está sendo vendida a R$ 2 cada
número. Foram impressos 3 mil nú-
meros e ainda falta vender 500 de-
les. Para ajudar, pode ligar para os

telefones (45) 99104-4044 e (45)
99905-0449. Mas corra, porque
hoje é o último dia para comprar. É
que o sorteio será às 20h desta
sexta-feira. Os prêmios são uma ta-
tuagem no valor de R$ 1,5 mil; uma
revisão completa com troca de óleo
para moto; barril de chope de 30 li-
tros; e uma bolsa impermeável.  Reportagem: Silvio Matos

“O valor arrecadado será todo usa-
do para comprar os brinquedos, algo-
dão-doce, cachorro-quente e pipoca e
para locar uma cama elástica. Todos
podem ajudar”, convida o responsá-
vel pela organização e membro do clu-
be, Charleston Rodrigo Bordin.

 A FESTA
A entrega dos presentes para as crianças será no Cras Ceu, que fica na Avenida
Tito Muffato, no Bairro Santa Cruz, entre as 13h30 e as 17h deste sábado (22).

Cerca de 30 pessoas do Moto Club Abutres organizam a festa.

 Reportagem e foto: Silmara Santos

 “Querido Papai Noel... este
ano eu quero uma esposa”

JEFERSON espera que seu sonho de Natal se

torne realidade
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

01- VALDECY APARECIDO DURANTE JUNIOR E THAYS DAMAZIO
02- ALEXANDRE DA SILVA E GLAUCIA GISELE GAVIN

Cascavel, 19 de dezembro de  2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

A Justiça Federal deferiu pedido
de liminar em ação civil pública im-
petrada pela DPU (Defensoria Pú-
blica da União), na segunda-feira
(17), para que a União não interrom-
pa o pagamento dos benefícios
assistenciais de prestação continu-
ada (BPC/Loas) aos beneficiários
por falta de inscrição no CadÚnico
(Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal) até o
dia 31 de dezembro.

A medida tem efeito em todo o
território nacional, até que a União
se desincumba de elaborar e imple-

Liminar garante pagamento
aos beneficiários do BPC

mentar plano efetivo de publicida-
de e informação, que leve em con-
ta as peculiaridades dos beneficiá-
rios, bem como que fiscalize o cum-
primento pelos municípios. A ação
é assinada pelos defensores públi-
cos federais Fabiana Galera Seve-
ro, Fernanda Dutra Pinchiaro e Pe-
dro Rennó Marinho.

É que uma instrução reeditada
em maio deste ano estabeleceu
prazos para a inclusão e a atualiza-
ção cadastral de beneficiários do
BPC. A gestão municipal deveria se
organizar para que todas as famíli-

 Em Cascavel, por exemplo, mais de 720 pessoas ainda não atualizaram
seus dados. Aqui, o cadastramento só será feito até esta sexta-feira (21),
porque a prefeitura entrará em recesso. No total, há 5.801 beneficiários

que recebem o auxílio. “O maior motivo do pessoal não vir é a falta de
informação. Eles veem na TV, no rádio, no jornal e acham que não é para
eles. Na dúvida, as pessoas precisam ligar para gente e correr”, alerta a
coordenadora do Cadastro Único de Cascavel, Mariele Stertz Ruschel. O

telefone para informações é (45) 3902-2708.

 Quem pode
    receber o BPC?
Podem receber o BPC (Benefício de
Prestação Continuada) quem tem
renda familiar de até um quarto do
salário mínimo (R$ 238 por pessoa),
ter mais de 65 anos ou possuir alguma
deficiência física. “Somente essas
pessoas podem receber o BPC. Ele
não é uma aposentadoria, mas uma
ajuda”, explica Mariele Ruschel.

 Para o cadastro
Para fazer o Cadastro Único é preciso ir
até um Cras ou até a própria Central
do Cadastro Único, que fica na Rua Rio
de Janeiro, 3.118, perto da Rodoviária.
É necessário levar os documentos
pessoais, comprovante de endereço e
de renda. Quem já está cadastrado e
mudou de endereço ou das pessoas
que moram na mesma casa também
precisa atualizar os dados.

 Em Cascavel

as fossem atendidas e cadastra-
das até 31 de dezembro de 2018.

Só que os defensores alegam
que não houve divulgação eficiente
para alertar esses beneficiários e
que, por isso, cerca de 40% dos be-
neficiários ainda não cadastrados.

DIVULGAÇÃO
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 O Aeroporto Municipal de Casca-
vel perdeu 108,9 mil passageiros nos
últimos três anos. Em 2015 passa-
ram pelo aeroporto 245,4 mil pesso-
as, entre embarques e desembar-
ques. Foi o melhor ano da história.

Neste ano, até 30 de novembro,
o movimento é de 136,4 mil, 44,4%
a menos.

Segundo a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito), que administra o aeroporto,
essa queda aconteceu devido à
saída da Passaredo em 2016 por
problemas judiciais. Com isso, caiu

Aeroporto perde 108,9 mil
passageiros em 3 anos

Movimentação de Passageiros
Ano ......... Movimento
2009......... 55.648
2010......... 76.149
2011......... 50.639
2012......... 169.478
2013......... 163.384
2014......... 236.845
2015......... 245.452
2016......... 195.200
2017......... 169.859
2018 ......... 136.473 (até novembro)
Fonte: Cettrans

O diretor da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), Siro

Canabarro, afirma que a incerteza do pouso e os poucos horários disponíveis

são os principais fatores para a redução de passageiros.

“De maio a julho sempre há muitos voos cancelados. Enfim, são vários

fatores que, juntos, fazem os passageiros irem a Foz do Iguaçu”.
Canabarro usa o aeroporto de Cascavel pelo menos umas 50 vezes por ano

especialmente devido ao trabalho. “Eu que uso bastante o terminal sei bem como

é. Precisamos terminar as obras do novo terminal, receber grandes aeronaves e

trazer mais comodidade ao passageiro. Só assim o fluxo vai aumentar”.

drasticamente o número de voos e
opções de destinos.

Para se ter uma ideia, em 2014
houve 10.790 pousos e decola-
gens e, em 2015, foram 10.292.
Hoje não chega a 9 mil. Naquele
período, havia voos diretos e diári-
os para Curitiba, Campinas e Gua-
rulhos (SP) e até para o Mato Gros-
so. Hoje, só com a Azul, ficaram dois
destinos: Curitiba e Campinas e em
menos horários. “Na época do pico,
havia de dez a 12 voos diários. Hoje
são cinco voos por dia”, diz o presi-
dente da Cettrans, Alsir Pelissaro.

 Incerteza e poucos horários

 Duas empresas inabilitadas no
certame para a construção do Ter-
minal de Passageiros apresenta-
ram ontem recursos administrati-
vos contra o parecer da Comissão
de Licitações. O consórcio forma-
do pela Engedix Soluções de Enge-
nharia Eireli e Marcos José Klein
EPP e a empresa Gercindo Senhori-
ni ME fizeram as defesas alegando
que atenderam todos os critérios
estabelecidos e querem ser manti-
das na disputa.

A licitação ocorreu dia 7 deste
mês e agora são mais cinco dias
úteis para análise dos argumen-
tos. Assim, a expectativa é de que

só na próxima semana seja anun-
ciada a vencedora, isso se não fo-
rem apresentados novos recur-
sos. “Só depois abriremos os en-
velopes com as propostas de va-
lor”, explica Alsir Pelissaro, pre-
sidente da Cettrans.

Ao todo, 11 empresas participa-
ram da concorrência que tem cus-
to máximo de R$ 18.574.150,06.
Duas foram inabilitadas.

A empresa vencedora terá 12
meses para concluir o trabalho. O
início das obras está previsto para
janeiro de 2019.

Pousos e decolagens
Ano .......... Movimento
2009......... 7.102
2010......... 7.721
2011......... 5.475
2012......... 9.729
2013......... 8.207
2014......... 10.790
2015......... 10.292
2016......... 8.633
2017......... 8.922
2018......... 7.029 (até outubro)
Fonte: Cettrans

ABANDONO
A obra do novo terminal está parada
desde 2016 quando a empresa Onça
Construções LTDA abandonou o
projeto.  O projeto do novo terminal
de passageiros inclui sala de embarque
e de espera; sala VIP; lanchonete;
quiosque; estacionamento para 398
veículos com acesso ao terminal por
escadas e rampa; área coberta para
lojas externas e entradas com
acessibilidade; praça de alimentação
no piso superior com restaurante;
lanchonete; sanitários e mirante;
área técnica coberta para
recebimento e despacho das
bagagens e pátio para até três
aeronaves modelo
boeing 737-800, que tem
capacidade para 215 passageiros.

RECURSOS ADIAM LICITAÇÃO

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Reportagem: Silvio Matos
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Corra    atrás dos seus
sonhos.     Se não     der
certo, pelo menos você

emagrece.

Felicidades!

Almir Alberto Graeff, Alan
Medeiros Otani, Cristiano

Costa, Ricieli Zierhut,
Wilber Galdamez.

Os noivos Joana Paula Carneiro

e Rogério Oliani Borges, com

casamento marcado para o dia

19 de janeiro de 2019

A nutricionista e

escritora infantil

Maybe Lemos

produziu o livro

A Horta do Zé

Lelé para

incentivar

o consumo

de hortaliças

pelas crianças

Almoço de Natal
O Provopar Cascavel

realiza nesta quarta-feira,
a partir das 11h, na
Cozinha Social do

programa, almoço especial
de Natal para as pessoas
atendidas pela cozinha

social do Bairro
Interlagos. São esperados
450 adultos e crianças.

Natal
Neste Natal lembre-se:
comida gordurosa é

romântica. Você come e
ela vai direto para o

coração.

Espante seus males
Se quem canta seus

males espanta, aproveite
para soltar o gogó hoje,
no Karaokê do Boteco

organizado por Arena Bar
& Boteco. Fica na Avenida
Brasil, 7.282, esquina com

a Rua Osvaldo Cruz. A
partir das 18h.

Feira de Teatro
Uma boa dica para quem ainda não comprou o

presente de Natal ou do amigo secreto. Hoje à noite tem
Feira de Teatro, no Centro de Cascavel.

Família feliz: Flávia

Franciosi, Rafael Franciosi

e Valter Santos
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KAUÃ VERONESE
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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”, Isabel reclama
por Priscila não aceitar Alain como
seu pai. Mariane ironiza Josi quando
a amiga comenta sobre o interesse
de Cláudio por ela. Cris/Julia lê uma
correspondência de Eugênio e
desconfia ao ver o nome de
Maristela. Sheila relata os
acontecimentos do set de filmagem
para Isabel. Pat se enfurece ao ver
Gabi com Mauro César. Américo
aposta no pôquer. Cris/Julia
apresenta Dora e Lucas a
Hildegard. Cris/Julia se surpreende
ao descobrir a identidade de
Augusto, pai de Danilo.

Isabel reclama por
Priscila não aceitar
Alain como seu pai

D
IV
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L

G
A
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Malhação
Alex, Hugo, Dandara e Maria Alice discu-

tem. Getúlio aceita um trabalho extra enquanto
cuida de Mel. Mel se entristece quando Getúlio
afirma que não pode lhe dar um presente. Cláu-
dio atenta contra os colegas e acaba prejudi-
cando Amanda e Leandro, que são levados
para o hospital. Para presentear Mel, Getúlio
furta uma boneca. Kavaco briga com Cláudio.
Tobias apreende Getúlio.

O tempo não para
Betina seduz Lúcio. Dom Sabino conta a

Carmen que Agustina está esperando um filho
dele. Cesária mostra a Miss Celine o espaço
onde funcionará a escola. Lalá chantageia Lú-
cio e Betina, mas acaba sendo preso. Eliseu
fica surpreso quando Livaldo se oferece para
comprar suas ações da Samvita. Mariacarla
afirma a Lúcio que a SamVita será destruída
quando o mercado descobrir que a empresa foi
fundada a partir de uma patente ilegal.

O sétimo guardião
O homem encapuzado agride Sampaio,

e Geandro o vê. León se aninha aos pés de
Luz e Gabriel. Geandro revela a Júnior que

viu o rosto do homem encapuzado. Sam-
paio afirma a Valentina que León o atraiu para
uma armadilha. Marilda explica a Valentina
seu plano para explorar a fonte. Afrodite exige
satisfações de Nicolau sobre sua noite fora
de casa. Laura investiga a origem de Luz.
Guilherme não aceita a união de João Inácio
e Stefânia, que deixa o cabaré.

Teresa
Aída se desculpa e Teresa diz que seus pais

também foram ofendidos. Aída, então, pede perdão
a Armando e Regina, mas deixa claro que foi a filha
quem os renegou, dizendo a todos que seus pais
eram ricos e moravam na Europa. Regina, choran-
do, pergunta a Teresa se isso é verdade e ela res-
ponde que sim. Aída, chorando e muito comovida
diante das palavras de Regina, pede perdão por tê-
la ofendido e diz que daria tudo para que Paulo esti-
vesse vivo, e elas se abraçam. Teresa as observa,
furiosa. Regina recrimina Teresa e ela pede para a
mãe que não vá a seu casamento. Arthur diz a Aída
que sabe que ela se desculpou com Teresa e espe-
ra que elas agora se deem bem.

As aventuras de Poliana
Débora conversa com Verônica so-

bre o comportamento de Filipa. Um vídeo
contra Poliana começa a ser feito, com o
tema “Jogo do Demente”. Roger faz uma
conta no “Friendbook” e adiciona seus fun-
cionários, que temem por terem suas vi-
das pessoais invadidas. Yasmin filma a
paródia de Filipa e, Luigi, mais tarde, sem
saber do que se trata, se oferece para
ajudar na edição.

Jesus
Asisa faz um brinde ao nascimento do

neto. Diana alerta Adela sobre Barrabás. Li-
vona chega e avisa que Judite está grávida
de Gestas. Judas Iscariotes se sente atraí-
do por Maria Madalena. Tiago Maior diz
que Judas Tadeu deve ter fé. Temina pro-
põe uma aliança com Barrabás. Lázaro
descobre que Susana irá lutar. No palácio,
os lutadores são apresentados. Lázaro vê
Petronius apoiando Susana e fica enciuma-
do. Um babilônico traz o Homem Hidrópico
com uma corrente no pescoço para partici-
par do torneio. A criatura avisa que não sabe
lutar, mas é obrigado a competir. Iscariotes
questiona Jesus por não terem conseguido
expulsar o demônio do Lunático. O Messi-
as reclama da falta de fé dos discípulos.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Confie na sua intuição para o trabalho e na vida
pessoal também. A Lua favorece o sucesso na
realização de metas na vida amorosa. Pessoa mais
velha pode atrair sua atenção! Palpites: 33, 78 e
60. Cor: rosa.

To
ur

o

Não tenha receio de alimentar seus sonhos. Agir
em equipe aumenta as chances de atingir seus
objetivos. Planos para uma viagem correm bem.
Sinal de boas-novas no romance e no sexo. Pal-
pites: 34, 97 e 79. Cor: branco.

G
êm

os

Fase favorável para mudanças profissionais: há
chance de sucesso, mas talvez precise se arriscar
um pouco mais. Não participe de fofocas. Desejo
e sensualidade na vida amorosa! Palpites: 17, 80
e 71. Cor: verde-escuro.

C
ân

ce
r Vai contar com a criatividade em tudo o que fizer.

Bons contatos com crianças e pessoas jovens.
Valorize seus relacionamentos e espante a soli-
dão. O romance recebe excelentes energias.
Palpites: 18, 54 e 45. Cor: vermelho.

Le
ão

Se algum plano não está saindo como queria na
profissão, é hora de rever tudo. Recomece sem-
pre que precisar. Mantenha o coração generoso
para ajudar quem precisa, inclusive o par. Palpi-
tes: 82, 28 e 10. Cor: laranja.

V
ir

ge
m Além de contar com a sorte, vai esbanjar simpatia,

o que favorece novos contatos, inclusive no tra-
balho. Bom momento para fazer uma fezinha ou
aposta. Tem tudo para arrasar na conquista. Pal-
pites: 29, 65 e 02. Cor: creme.

Li
br

a

Seu esforço para ajudar os parentes será visível.
Cuidado com o estresse! Você e seu amor vão se
sentir mais à vontade na intimidade do lar. Festi-
nha em família pode trazer nova paixão. Palpites:
75, 84 e 03. Cor: azul vivo.

E
sc

or
pi

ão Procure usar a criatividade para inovar no seu
trabalho. Em família, você tem tudo para se enten-
der bem com irmãos e parentes próximos. Há chan-
ce de surgir amor à primeira vista! Palpites: 22, 76
e 67. Cor: bege.

S
ag

it
ár

io Resolva pendências em casa ainda de manhãzi-
nha: as energias serão mais favoráveis. Aproveite
para lidar com dinheiro — será mais fácil encher o
bolso. A paquera anda mais devagar. Palpites: 50,
86 e 32. Cor: azul-marinho.

C
ap

ric
ór

ni
o Se as coisas estiverem um pouco confusas, confie

em seu potencial e verá como tudo se resolve.
Passeio está favorecido pelos astros. Boa fase
para quem está em busca de nova paixão! Palpi-
tes: 78, 87 e 06. Cor: verde.

A
qu

ár
io

A tendência é que tenha facilidade para lidar com
grana. Mas, cuidado para não gastar demais. Há
chances de crescimento profissional. Clima sen-
sual pode tomar conta da relação! Palpites: 52, 88
e 34. Cor: verde-claro.

 P
ei

xe
s Criatividade turbinada! Porém, não deixe a de-

sorganização atrapalhar o trabalho ou os estu-
dos. Tente realizar as coisas junto com o par, o
que vai reforçar a cumplicidade entre vocês. Pal-
pites: 26, 08 e 17. Cor: preto.



POLÍCIA12
HOJE NEWS, 19 DE DEZEMBRO DE 2018

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 48

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 42

 Sob um clima de dor e revolta,
foi sepultada na tarde de ontem,
no Cemitério do Bairro Guarujá,
Marem Lidiane Biavati. Ela morreu
na tarde de segunda-feira na recep-
ção da UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza à espera de
atendimento médico.

Muito abalado, o pai da jovem,
Faustino Luiz Biavati, não escondia
sua indignação. Para ele, faltou aten-
dimento digno e disposição dos ser-
vidores: “Ficou visível a má vontade,
a estupidez, a falta de prestativida-
de e a falta de competência técnica.
Colocaram pessoas inabilitadas
para fazer avaliação de um paciente
com problema cardíaco. A pessoa
olha para a mulher tendo um infarto
e avalia que ela não está correndo
risco. Qualquer pessoa devidamen-
te qualificada reconhece os sinais
de um infarto. Poderia ter aconteci-
do de não conseguirem salvar a vida

Caso Marem: família acusa
equipe médica de negligência

dela, mas pelo menos um atendi-
mento digno eles tinham o dever de
ter oferecido”, desabafou.

Marem iria completar 37 anos
neste domingo (23). Era mãe de
um rapaz de 17 anos e uma garo-
ta de 15. “Ela levava uma vida
apertada, trabalhando sempre,
tinha recém começado em um
novo emprego. Era uma pessoa
honesta, trabalhadora e decente
e que teve uma morte estúpida
por causa de mau atendimento”,
acrescentou o pai inconformado.

O tio Alfeu Ramiro Baviati dis-
se que, apesar da revolta, a famí-
lia não tem estrutura emocional
para decidir o que será feito em
relação ao caso: “A gente vai es-
tudar ainda, sentar e analisar a
situação com toda a família para
decidir o que vamos fazer”.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Reprodução rede social

MAREM ia completar 37 anos neste domingo

 A história contada pelos familiares que

acompanharam Marem Biavati na UPA,

segunda-feira, é um relato de total descaso.

Segundo a família, Marem foi trabalhar na

segunda, mas voltou a passar mal e pediu ao

seu compadre Rogério Carneiro para levá-

la à UPA. Eles chegaram por volta das 9h40.

Era cerca de 15h50 quando ela morreu,

ainda sem ter sido atendida.

Rogério conta que não viu ninguém em

estado mais grave no local que justificasse

as tantas negativas de socorro aos apelos

para que ela fosse atendida. “A sala encheu

e esvaziou várias vezes e ela ficava sentada

lá. Fomos várias vezes, eu, a mãe dela e a

filha dela até a recepção falar com a

enfermeira que fez a triagem, mas sempre

diziam a mesma coisa: que a prioridade era

Apuração dos fatos
A Secretaria da Saúde de Cascavel se

posicionou sobre o ocorrido apenas

por meio de notas. Na segunda-feira,

informou que, “enquanto [Marem]

aguardava, o quadro evoluiu para

uma parada cardiorrespiratória,

sendo prontamente atendida pela

equipe médica. Todos os esforços

foram realizados a fim de reverter o

quadro, porém, a mesma não

resistiu, sendo registrado o

óbito às 15h50.”

Ontem, em outra nota informou que

havia sido iniciado “trabalho de

apuração detalhada dos fatos e que

toda a documentação relacionada

ao histórico de atendimento da

paciente foi reunida e está sendo

profundamente analisada. Também

estão sendo convocados e ouvidos

todos os profissionais da equipe

multidisciplinar envolvidas no

atendimento da paciente.”

verde, sem risco e que tinha que esperar.

Vira e mexe ela ficava com a boca roxa,

com a mão roxa, e a gente corria na

recepção ou até lá dentro implorar para

que ela fosse atendida e eles respondiam

que ela estava com os sinais vitais normais

e que era só um pouco de pressão alta,

então não era urgente”, detalha.

A família conta que desde domingo,

quando Marem procurou ajuda médica

pela primeira vez, ela já relatava fortes

dores no peito.

O laudo médico não foi divulgado, mas

para a família disseram que ela foi vítima

de tamponamento cardíaco, que é um

aneurisma descendente da aorta e que

exerce pressão sobre o coração e o

impede de ser preenchido como deveria.

“A gente corria implorar
para que ela fosse atendida”



POLÍCIA 13
CASCAVEL, 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Giro da
Violência

Excesso de velocidade
A Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) flagrou uma moto
trafegando a 99km/h na Rua Padre
Carlos Nitzko, na Região do Lago, na
tarde de terça-feira (18), em Cascavel. O
flagrante aconteceu durante a Operação
Radar. A velocidade permitida da via
para aquela região é de 60 km/h. De
acordo com o artigo 218, III, do
Código de Trânsito Brasileiro, o
condutor será multado em R$ 880,41. A
infração gera ainda suspensão imediata
de dirigir e o condutor terá a carteira
de habilitação cassada.

Desacato à autoridade
Um homem de 25 anos foi preso por
desacato à autoridade no Bairro Santa
Felicidade na noite de segunda-feira
(17). Segundo o relatório da Polícia
Militar, os policiais faziam a
abordagem a um motociclista quando
o homem chegou em uma bicicleta
dizendo ser irmão do abordado e
passou a desacatar os policiais e
desobedecendo as ordens. Ele chegou
a agredir fisicamente um dos policiais,
lesionando-lhe a face, e fez ameaças. O
homem foi preso por lesão corporal,
resistência, ameaça e desacato e
encaminhado à delegacia de polícia.

Produção de droga
A Polícia Militar de Cascavel prendeu na
noite de segunda-feira (17) cinco
pessoas por produção e venda de
drogas. Os policiais foram até o local
para atender uma briga e constataram
que um dos envolvidos estava com uma
porção de maconha. Em seguida, a
polícia iniciou buscas em uma residência,
onde foram encontradas outras porções da
substância e vários galhos da planta
Cannabis sativa. Em buscas em outra
residência foram localizados mais galhos e
um pé da planta cultivada no quintal. Os
responsáveis e a droga foram
encaminhados à 15ª Subdivisão
Policial de Cascavel.

Assassinato teria sido
motivado por briga

 Reportagem: Bethania Davies
   Fotos: Aílton Santos

A Polícia Civil prendeu em fla-
grante na tarde dessa terça-feira
(18) o suspeito de ter matado Nael
Douglas da Silva Garcia a tiros no
Conjunto Riviera, zona norte de Cas-
cavel, na noite de segunda-feira. O
nome dele não foi divulgado.

A vítima tinha 33 anos e foi exe-
cutada com oito tiros de pistola 9
milímetros, de uso restrito, na en-
trada do prédio onde morava.

Segundo a polícia, a vítima e o
suspeito moravam no mesmo pré-
dio. A delegada Mariana Veira, que
está à frente das investigações,
disse que a investigação preliminar
aponta que o homicídio foi motiva-
do por um desentendimento ocorri-

Um incêndio em uma residência
mobilizou dois caminhões do Corpo
de Bombeiros na região norte de
Cascavel no fim da tarde dessa
terça-feira (18). A casa, localizada
na Rua Ataúlfo Alves, no Bairro
Floresta, teve sua parte interna
completamente destruída pelas
chamas. Segundo o Corpo de
Bombeiros, o teto de madeira
contribuiu para que o fogo se
alastrasse rapidamente, mas não foi
identificado com precisão onde o
fogo começou. Os vizinhos disseram
que os donos da casa estão viajando.
Ninguém ficou ferido.

VÍTIMA foi

surpreendida na

frente da casa em

que morava

do entre os dois no domingo e o
autor esperou até a segunda-feira
para surpreender a vítima. “O Nael
estava com uma arma de fogo no
bolso da calça, uma garrucha, mas
foi surpreendido de forma tão rápi-
da que não teve qualquer chance
de defesa”, contou a delegada.

A polícia ainda não sabe o moti-
vo da briga.

Pelas circunstâncias em que o cri-
me aconteceu, pelo fato de a vítima ter
sido surpreendida e pela quantidade
de disparos, a polícia acredita que a
intenção do autor era vingança.
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Primeira equipe a dar início à pré-temporada para o Campeonato
Paranaense 2019, o Futebol Clube Cascavel intensifica a
preparação para o Estadual nesta quarta-feira, dia no qual recebe
o Operário de Ponta Grossa para um amistoso no Estádio
Olímpico Regional. O jogo está marcado para as 16h, com
portões abertos ao público mediante a doação de um quilo de
alimento não perecível, que será repassado a entidades
assistenciais na cidade. Depois de enfrentar o Fantasma, a
Serpente Aurinegra terá o Cianorte como adversário, em amistoso
marcado para sábado, na casa do Leão do Vale.

O Cascavel Futsal teve mais um
fim de semana movimentado no
mercado da bola. A Serpente Trico-
lor, que já havia confirmado o nome
de 13 atletas para 2019, anunciou
mais dois nomes nos últimos dias:
o fixo/ala Wilsinho e o ala Parrel.

O paulista Wilson Renato Pe-
reira Rosa, o Wilsinho, de 31
anos, foi confirmado no sábado
depois de ter se sagrado vice-
campeão da Liga Futsal com a ca-

Cascavel Futsal reforçado
 Cassiano Klein
Outra novidade do Cascavel

Futsal para 2019, o técnico

Cassiano Klein tem a chegada

aguardada para esta

quinta-feira pela diretoria
cascavelense. Ele

desembarca na cidade depois

de ter sido vice-campeão

catarinense no fim de

semana com o Joaçaba. O

título ficou com o Tubarão.

misa do Atlântico de Erechim
(RS). Ele se despediu da equipe
na noite de segunda-feira (17), na
final do Campeonato Gaúcho con-
tra o Carlos Barbosa.

Já o veterano Rafael Ferreira da
Silva, o Parrel, de 34 anos, foi anun-
ciado segunda-feira pelo time cas-
cavelense. Ele já velho conhecido
da torcida da Serpente, pois des-
de 2014 atuava pela equipe de
Marechal Cândido Rondon.

As aulas de caratê em 2018 chegam ao fim nesta semana para os alunos do projeto social
Sandokan, no Colmeia. No último sábado, pais e alunos se reuniram para receber certificados e ver
o balanço geral dos oito meses de projeto. Na ocasião também houve exame de troca de faixas.
Hoje as aulas terminam na academia localizada nas dependências do Colégio Marista, com aula
experimental gratuita para mulheres, a partir das 19h.

SANDRA ZAMA

FARDOSKI
Os dirigentes das 24 equipes já inscritas no 9º Campeonato Chácara Fardoski de

Futebol Suíço conhecerão detalhes da competição nesta sexta-feira, no

congresso técnico que está marcado para as 20h, no local dos jogos. Disputarão

a competição as seguintes equipes: DSR Construtora, Hospital Gênesis, Airtec,

Barão AP, Fercaus, Real, Amigos do Guarujá, 7 de Setembro, Lolla, Tanato,

Cascavel AP, VIP Sports, Roberto Diesel, Maximus Pizzaria, D’Napolli, Brunetto,

EC União, Pé de Cana, Bozo, Status, Sindvel, Bernardos, Vidraçaria EB e 27 IEQ.

CARATÊLIBERTADORES
O sorteio da Libertadores 2019
definiu o caminho das equipes na
competição. Dos brasileiros, o
Internacional caiu no Grupo A com
River Plate, Alianza Lima e mais uma
equipe oriunda da fase preliminar
(São Paulo, Talleres, Independiente
Medellín ou Palestino). O Cruzeiro
está no Grupo B, com Emelec,
Huracán e Deportivo Lara. O
Flamengo compõe o Grupo C ao lado
de Peñarol, LDU e um time boliviano
a ser definido. O Palmeiras está no
Grupo F com San Lorenzo, Junior
Barranquilla e alguém entre
Universidad de Chile, Melgar, Delfín,
Nacional-PAR ou Caracas. Já o
Atlético-PR está no Grupo G com Boca
Juniors, Jorge Wilstermann e Tolima.
Por sua vez, o Grêmio encabeça o
Grupo H, que tem Universidad
Católica, Rosario Central e uma
equipe da fase preliminar, com boas
possibilidades de ser Libertad ou
Atlético Nacional. Já o Atlético-MG,
caso supere as fases iniciais, cairá no
Grupo E, com Nacional-URU, Cerro
Porteño e Zamora.
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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, 19 DE DEZEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

   MUNDIAL DE CLUBES
14h30 Kas. Antlers x Real Madrid

       COPA DA LIGA INGLESA
17h45 Arsenal x Tottenham
17h45 Chelsea x Bournemouth

          COPA DA LIGA FRANCESA
15h45 Amiens x Lyon
18h05 Nice x Guingamp
18h05 Rennes x Nantes
18h05 Dijon x Bordeaux
18h05 Mônaco x Lorient
18h05 Le Havre x Nîmes

            ALEMÃO
15h30 Schalke 04 x B. Leverkusen
17h30 B. de Munique x RB Leipzig
17h30 Werder Bremen x Hoffenheim
17h30 Freiburg x Hannover 96
17h30 Mainz 05 x E. Frankfurt

JOGAM HOJE

 A Conmebol e o comitê organi-
zador local da Copa América anun-
ciaram nessa terça-feira o calendá-
rio da competição, com o número
de jogos de cada estádio, além do
roteiro que a seleção brasileira irá
percorrer na fase de grupos, que
terá pontapé inicial no dia 14 de
junho do ano que vem.

Os pentacampeões mundiais,
como anfitriões, obrigatoriamente,
estarão no Grupo A, fazendo o jogo
de abertura no Morumbi, em São
Paulo. Em seguida, em 18 de junho,
atuarão na Fonte Nova, em Salva-
dor, para se despedirem quatro
dias depois, em Itaquera, também
na capital paulista.

Caso se classifique em primei-
ro lugar do Grupo A, o Brasil dispu-
tará as quartas de final no dia 27,
na Arena do Grêmio, em Porto Ale-
gre. Na sequência, saindo vencedor
do confronto, a seleção jogará a
semifinal em 2 de julho, no Minei-
rão, em Belo Horizonte.

A decisão está marcada para
7 de julho do próximo ano, às
17h, no Maracanã. Seguindo
esse caminho, os comandados
por Tite terão atuado em todos
os estádios escolhidos para a
competição.

O sorteio dos três grupos da
Copa América 2019 será no dia
24 de janeiro e levará em conta
o ranking da Fifa que será divul-

Datas da Copa América
gado amanhã. A 46ª edição da
competição terá a participação
de 12 seleções, sendo dez da
América do Sul e duas convida-
das: Japão e Qatar.

Fora das listas finais dos prêmios de
melhor jogador do mundo, Messi não
passou a temporada 2017/18 sem
uma conquista individual. O camisa
10 do Barcelona recebeu, ontem, a
Chuteira de Ouro, troféu concedido ao
artilheiro da Europa na temporada,
levando em conta apenas os
campeonatos nacionais. Foi a quinta vez
que ele conquistou o prêmio (as outras
foram em 2009/10, 2011/12,
2012/13 e 20015/16), isolando
como maior vencedor – antes, estava
empatado com Cristiano Ronaldo.

EFE
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O Real Madrid, campeão do
Mundial de Clubes em três dos
últimos quatro anos (2014,
2016 e 2017), inicia sua campa-
nha na atual edição do torneio
nesta quarta-feira, às 14h30 (de
Brasília), em Abu Dhabi, em due-
lo válido pela semifinal contra o
Kashima Antlers, japonês, que
estará com sede de vingança.

Em 2016, as duas equipes se
enfrentaram na final do Mundial
em Yokohoma e os japoneses fo-
ram capazes de forçar uma prorro-
gação ao empatar em 2 a 2 no tem-
po regulamentar, antes de Cristia-
no Ronaldo balançar as redes
duas vezes para selar o título para
os espanhóis.

Desta vez, o astro português,
hoje na Juventus, não estará pre-
sente e o Real Madrid atravessa

Real x Kashima no Mundial
momento complicado, com mais
dúvidas do que certezas e com úl-
timas atuações que não permitem
muito otimismo.

As recentes derrotas por 3 a 0
diante do Eibar no Campeonato Es-
panhol e para o CSKA Moscou na
Champions deixaram a torcida na
bronca. Contra os russos, os joga-
dores saíram de campo vaiados
pelo Estádio Santiago Bernabéu.
Neste cenário, um título do Mundi-
al de Clubes se apresenta como
uma boa oportunidade para uma
mudança radical, de olho em 2019.

AZARÃO EM
BOA FASE
O Real Madrid enfrentará um
Kashima Antlers que fez
história ao conquistar pela
primeira vez a Liga dos
Campeões da Ásia. Ao
contrário do favorito time
espanhol, os japoneses já
entraram em campo na atual
edição do Mundial de Clubes,
vencendo nas quartas de final
o Chivas mexicano de virada
por 3 a 2. Quem passar desta
semifinal enfrentará na
decisão, sábado (22), o anfitrião
e azarão Al Ain, que ontem
venceu o favorito River Plate
nos pênaltis, por 5 a 4, depois
de empate por 2 a 2 no tempo
normal e na prorrogação.

PLACAR DE ONTEM

MUNDIAL DE CLUBES

Esperance*1 (6) x (5) 1Guadalajara
River Plate** 2 (4)x (5) 2 Al Ain

* Quinto lugar
** Na final


