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 O FC Cascavel recebe o Coritiba neste domingo, às 17h, no Estádio Olímpico, pela
partida única da semifinal da 1ª Taça do Paranaense. Mais de 6,5 mil ingressos já foram
vendidos e agora a diretoria recebeu aval para pôr até 26,4 mil torcedores no estádio.
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FCC tem aval para pôr 26,4
mil torcedores no Olímpico

Tudo pronto
Uma comitiva fez um tour pelos corredores exclusivos

do transporte público e o novo sistema está pronto
para começar a rodar neste sábado, em Cascavel.

Fique
esperto!

O horário de verão
termina neste sábado
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Ataque de abelhas deixa sete feridos, inclusive um bebê
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 FÁBIO DONEGÁ

 Pág. 4



RADAR02 HOJE NEWS, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

Ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro, disse que as novas

regras de visita a detentos
de prisões federais

envolvidos em organizações
criminosas violentas têm

como inspiração o modelo
penitenciário italiano,
adotado no combate a

organizações mafiosas.

 “Essa é a inspiração,
mas falta a estrutura

de uma polícia
penitenciária e um

Código penitenciário,
como na Itália”.

Opinião

Chuva

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

32
Sexta

Curitiba
Sábado

24
Sexta

23
Sábado

171617

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

22 25

CHEIA
19/02 - 12:53

MINGUANTE
26/02 - 08:29

CRESCENTE
12/02 - 20h26

Megasena
Concurso: 2124

02 11 20 31 43 47

Dupla sena
Concurso: 1902

07 16 20 27 36 411º sorteio

02 09 29 31 33 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1776

02 03 04 06 07 11 12 13
17 18 19 22 23 24 25

Quina
Concurso:  4902

07 44 67 72 78

Timemania
Concurso: 1294

01 11 14 33 56 60 66
TIME DO BAHIA/BA

Lotomania
Concurso: 1943

10 19 24 31 35 38 41
42 46 47 49 55 64 65

76 84 85 86 92 00

Federal
Concurso: 05362

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

02.178
02.086
53.027
44.553
05.332

Dia da Sorte
Concurso: 113

06 09 10 12 17 27 30
MAIOMÊS DA SORTE:

Chuva

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
06/03 - 13h05

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens Chuva

O CAMINHO DA SIMPLICIDADE
 Todos temos um grau de acumulador. Essa patologia, quando radi-

cal, é muito importante e deve sempre ser acompanhada de tratamentos.
Mas nós, ocidentais, somos acumuladores.

A nossa forma de pensar, viver e agir no mundo vem dos povos
do deserto, povos que lidavam com constante escassez. Imagine-se
em um deserto todos os dias do ano, durante vários anos, buscando
água, morrendo de fome, passando pelo frio da noite e pelo calor
intenso do dia. Os povos do deserto, guerreiros, conviviam com uma
gigante necessidade.

Mesmo depois do deserto, o Ocidente viveu duas grandes guerras,
que também nos colocaram em condições de escassez e de extrema
necessidade. O Ocidente viu sua sociedade retornar ao deserto, só que,
desta vez, um deserto de escombros, destruição e falta de suprimentos.
Não é a toa que os nossos familiares mais antigos têm uma tendência
maior em estocar comida.

Atualmente, o próprio Capitalismo, a partir do pensamento de
Max Weber e Walter Benjamin, utiliza esse sentimento de escassez e
de necessidade que foi gerado há séculos. Esse sentimento nos
impulsiona a cada vez mais acumular. E não importa se é dinheiro,
roupas, fotos, drogas, curtidas nas redes sociais etc. Em um sentido
mais amplo, a humanidade inteira faz isso com o planeta Terra, usur-
pando todos os seus recursos.

Na verdade, nós precisamos acumular para tentar tapar o buraco
que nós sentimos em nossa alma. Esse buraco é tanto uma herança
milenar dos povos do deserto, quanto nossos complexos e frustrações
do cotidiano e de nossa história de vida. Ele é filo e ontogenético.

Há esperança? Muitas pessoas estão tentando fazer o caminho
inverso, buscando uma maneira de viver mais simples. Os depoimentos
apontam que esta nova forma de viver é libertadora. Mujica é um desses
exemplos, entrando e saindo da presidência com seu fusquinha.

A liberdade que se experimenta ao tomar essa atitude de vida
é porque, no fundo, não somos nós que temos coisas, são as
coisas que nos tem.

Esse caminho, o da simplicidade, pode ainda auxiliar na preserva-
ção do planeta. Se nós não formos mais conscientes ao utilizar os recur-
sos naturais, nós, no fim, transformaremos tudo em um grande deserto.

Leonardo Torres é palestrante, professor e
doutorando de Comunicação e Cultura

AGÊNCIA BRASIL
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Balada Segura
O projeto Balada Segura do
vereador Damasceno Júnior
(PSDC) parou na CCJ. A
proposta obriga o poder
público a realizar operações
perto de casas noturnas duas
vezes por semana e
fiscalizações educativas.
A atribuição é do Executivo
municipal, afirma
a Comissão.

Não apareceu
A oposição não deu as caras
no city tour bus. Sem
passageiros, os vereadores
acharam tudo “um teste para
inglês ver”. Eles vão fiscalizar
o sistema, mas em dia útil e
querem o chefe do
Executivo junto.

Prevenção
A Câmara de Vereadores já
autorizou os servidores a

Fim da taxa água abaixo
Quem estava esperançoso do fim da taxa mínima da água/

esgoto pode “tirar o cavalinho da chuva”. A proposta do
vereador Rômulo Quintino entra segunda-feira com parecer
contrário da Comissão de Justiça e Redação. Só se ele for
rejeitado, a proposta será votada. Entende o relator Rafael

Brugneroto (PSB) que a Agepar (Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Paraná) tem a função de regulação, normatização,

controle, medição e fiscalização. Mesma tese da Sanepar.

 A sessão de segunda-feira tem três projetos: proibição de
inauguração de obras públicas inacabadas em Cascavel;
proibição de publicidade misógina, sexista ou estimuladora de
agressão e violência sexual contra a mulher, e...

 O terceiro projeto é de autoria do Executivo municipal que cria
o cargo de intérprete e tradutor de Libras. Com quatro vagas, vai
custar R$ 124,5 mil neste ano e R$ 198,8 mil ano que vem.

Um secretário que vai ficar com as orelhas quentes é Ricardo
Bulgarelli, responsável pela pasta de Esporte e Cultura. É
que nas quatro primeiras sessões legislativa será o mais
requisitado. Entre as preocupações apontadas está a do
vereador Sebastião Madril (PMB), que quer informações sobre
a prática de caiaque no Lago Municipal. A dúvida é sobre a
segurança dos adeptos à modalidade.

faltarem até três dias para a
realização de exames
preventivos de câncer sem
desconto no salário. A
iniciativa privada já segue
essa prerrogativa. O vereador
Roberto Parra (MDB) quer que
o Executivo municipal dê
esse benefício a todos
os servidores.

Incêndio
Diante da tragédia envolvendo
o CT do Flamengo, que
começou com curto-circuito, o
vereador Fernando Hallberg
(PPL) quer saber do Corpo de
Bombeiros como estão as
fiscalizações em instituições
escolares públicas e
particulares de Cascavel.
Possuem o Auto de Vistoria
em dia? Há poucos dias uma
escola preparatória de
cursinho perto da Praça Wilson
Joffre foi evacuada devido a
um curto-circuito.
Vale insistir!

Conteúdos recusados
Rômulo Quintino defende que os assuntos podem ser
tratados pelos servidores desde que exista autorização dos
pais. “Infelizmente, por desconhecimento, má-fé ou
despreparo, diversos serviços e servidores públicos que
atendem crianças e adolescentes desrespeitam os direitos
fundamentais infanto-juvenis e o direito da família na
formação moral dos filhos e expõem crianças e
adolescentes a conteúdo pornográfico, obsceno ou
impróprio, bem como os induzem à erotização precoce”.

Fim à educação sexual
e mais ensino religioso

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 O vereador Rômulo Quin-
tino (PSL) retoma as ativida-
des legislativas com um pro-
jeto que promete polêmica.
O parlamentar protocolou pro-
posta sobre “respeito à dig-
nidade e integridade sexual
de crianças e adolescentes”.

A lei pretende cobrar do
poder público municipal que
sejam respeitadas as leis
federais, estaduais e muni-
cipais “proibindo, no âmbi-
to de sua competência le-
gal e administrativa, a divul-
gação ou o acesso de cri-
anças e adolescentes a
imagens, músicas, objetos
ou textos considerados por-
nográficos ou obscenos”.

O vereador é minucioso
no quesito dos materiais
usados para as aulas e res-
tringe o uso de materiais im-
pressos, sonoros, audiovi-
suais ou imagem “ainda
que didáticos, paradidáti-
cos ou cartilhas” com qual-
quer denotação sexual.

As aulas relacionadas ao
sistema biológico devem “pi-
sar em ovos” ao falar do sis-
tema reprodutivo. A lei proíbe
temas da sexualidade adulta
a crianças e adolescentes, o
que o vereador considera “im-
próprios ou complexos”.

A restrição sobre educa-
ção sexual inclui prevenção
de doenças sexualmente
transmissíveis. O vereador

defende que “os serviços
públicos municipais garan-
tirão aos pais e aos respon-
sáveis o direito a que seus
filhos menores recebam a
educação moral e religiosa
que esteja de acordo com
suas convicções”.

A proposta consta ainda
que “os servidores têm o di-
reito de se recusar a praticar
ato ou participar de atividade
que viole o dispositivo da lei”.
“Ao analisar alguns documen-
tos dos Ministérios da Educa-
ção e da Saúde, para a for-
mulação e a execução de
políticas públicas dirigidas a
crianças e adolescentes - as-
sim como documentos de Se-
cretarias de Educação e Saú-
de -, percebe-se quase abso-
luta ausência da menção a
normas jurídicas que prote-
gem a integridade sexual in-
fanto-juvenil”, critica Rômulo.

Para ele, cabe à família o
“direito constitucional de cri-
ar e educar os filhos”. “Não
faria sentido conferir a tercei-
ros - escola, órgão de saúde
e outros - a prerrogativa de
apresentar valores morais em
desacordo ou sem conheci-
mento da família, quando são
os pais que têm o ônus de
arcar com as consequênci-
as do comportamento dos fi-
lhos”, alega.
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 Neste sábado começa a operar
o THQ (Transporte Humanizado de
Qualidade) em Cascavel. O novo
sistema do transporte público vai
utilizar corredores exclusivos para
ônibus nas Avenidas Brasil, Barão
do Rio Branco e Tancredo Neves.
Outra mudança é a integração de
cinco terminais de transbordo.

Ontem, o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, vereadores e repórteres
“testaram” o novo trajeto.

Dois ônibus saíram do Terminal
Leste, percorreram o corredor da
Avenida Brasil, pararam em uma

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Fábio Donegá

Novo sistema de transporte:
último teste é realizado

PASSE o leitor de
QR Code do seu
celular para ter
acesso a todos os
horários e os
itinerários

A PARTIR deste sábado, entra em operação o novo sistema de transporte público de Cascavel

estação e testaram o elevador de
acessibilidade e a distância entre
o ônibus e o ponto, depois acessa-
ram o corredor da Barão do Rio
Branco até o Terminal Nordeste, no
Bairro Brasmadeira.

De lá a comitiva foi até a Esta-
ção de Transbordo Central, onde
passageiros poderão desembarcar
e embarcar em outra linha sem pa-
gar nova passagem, desde que não
seja de volta. Seguiram então até o
Terminal Oeste, estrearam então o
corredor exclusivo da Avenida Tancre-
do Neves até o Terminal Sudoeste
(perto do Estádio Olímpico).

Após o teste, o prefeito disse
que fará uma pesquisa de satisfa-
ção com os passageiros e colher
sugestão. “Queremos que todos
participem e ajudem a construir um
sistema cada vez melhor”.

Possíveis alterações
Uma das preocupações levantadas

pelo prefeito Leonaldo Paranhos são
as conversões à esquerda que

sobraram. “Na esquina da Avenida
Brasil com a Barão do Rio Branco e no
acesso à Avenida Tancredo Neves (na

Praça do Migrante), a conversão à
esquerda é possível. São locais que

precisamos ficar bem atentos e ver o
comportamento do trânsito. Se

precisar proibir a conversão, vamos
proibir”.  Outro ponto é o risco de

atropelamento nos locais de
desembarque. “O passageiro deve

descer do ônibus e procurar uma faixa
de pedestre para atravessar com toda

segurança. Precisamos ter esse
cuidado e esperamos que a população

compreenda e use as faixas para
pedestres”, solicita Paranhos.

 COMO FICAM OS AMBULANTES
Com a entrada em operação do novo Terminal Oeste neste sábado (16), a

Secretaria de Assistência Social de Cascavel fez um estudo da situação
econômica e social das famílias que vivem da comercialização de produtos em

bancas instaladas no interior do atual terminal.
De acordo com o levantamento, os ambulantes têm na atividade a única fonte
de renda.  De acordo com o secretário Hudson Moreschi Júnior, os ambulantes

serão divididos em grupos de três e instalados nos terminais Leste, Oeste,
Sudoeste e Nordeste. “O Terminal Sul não poderá recebê-los porque uma

empresa tem direito por licitação de explorar comercialmente aquele espaço”.

Não fique perdido
Praticamente todas as linhas
sofrerão mudança a partir deste
sábado. Para informar as
alterações a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e
Trânsito) está distribuindo nos
terminais panfletos de cada linha.
“É só chegar ao fiscal e solicitar as
informações que ele vai explicar
tudo e entregar o panfleto com a
escala das linhas desejadas. Nos
ônibus também estão sendo
distribuídos os materiais. Assim, os
passageiros conseguem utilizar o
novo sistema com mais
tranquilidade e sem muita
dificuldade”, garante o presidente
da Cettrans, Alsir Pelissaro.
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 Parece que foi ontem que tive-
mos que adiantar os ponteiros dos
relógios e já temos que mudá-los de
novo. Esta edição do horário de ve-
rão passou que foi um sopro. De fato,
foram duas semanas a menos. Para
alegria daqueles que não gostam e
tristeza de quem adora, neste sába-
do os relógios voltam ao normal. À
meia-noite você deve atrasar em
uma hora, voltando para as 23h. Ou
seja: este sábado terá 25 horas.

“Não gosto do horário de verão.
O atraso para começar foi até bom.
No horário normal consigo render
mais, fico mais disposta, é muito
melhor”, afirma a psicóloga Ariane
dos Santos, que já conta as horas
para a meia-noite de sábado.

A boa notícia para todos é que
agora a adaptação do nosso horá-

rio biológico é bem mais tranquila.
Por outro lado, quem lucra com

o horário estendido reclama. O
ambulante Antônio Mello trabalha
no Lago de Cascavel e diz que, com
a mudança, suas vendas caem
20%. “Hoje o pessoal tem mais
tempo, o sol vai longe... O lago fica
bastante movimentado entre as
18h e as 20h30. Com a volta do
horário normal, as pessoas vão
embora lá pelas 19h. E a minha

renda cai...”
A estudante Isabela Fernanda

Silva adora o horário de verão e
queria mais: “Eu vou sentir falta do
horário de verão. É muito melhor ter
o dia mais longo, conseguimos fa-
zer mais coisas e aproveitar melhor
o tempo”.

A dona de casa Tatiane Karkow
comemora: “Tudo muda, eu me sin-
to muito melhor. O horário de verão
deixa nosso corpo confuso”.

TARDES mais longas terão fim neste sábado

 Cuidado para não cair na confusão que
foi o início do horário, com celulares e com-
putadores se ajustando sozinhos e a gen-
te insistindo em arrumá-los manualmente.
Neste sábado, quando o relógio bater a
meia-noite, você volta para as 23h. Na dú-
vida, você pode consultar a qualquer horá-
rio por esse QR Code ao lado.

Acerte o seu relógio!

Mais curto, horário de
verão chega ao fim

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fábio Donegá
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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- GUSTAVO LOPES DOMARADZKI E GIOVANNA RODRIGUES PEZZINI
02- EDUARDO BRUCE ROCHA ZAMPIER E JÉSSYCA SOUZA BLANCO
03- HERMES EDUARDO BONAMIGO E NATHANA BOGO BALLOTTIN
04- PEDRO HENRIQUE DALLA COSTA E POLIANA DA SILVA
05- MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA RIBEIRO E CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
06- DHIEGO MARCIO NETO E ALINE DAYANE RAESQUE DIAS
07- SEBASTIÃO FERREIRA DIAS E CLEUSA DE CAMPOS OLIVEIRA
08- REGINALDO DA FONSECA DE ALMEIDA E FRANCIELE OLMIRIA SILVA SERAFIM
09- LUÍS ANTONIO DE OLIVEIRA E ADRIANA DA SILVA OLIBONI
10- IZAIAS MARTINS E GRAZIELI DE OLIVEIRA
11- DANIEL ALCEU STOCKER E ANGÉLICA APARECIDA KAUCZ
12- LUIS CARLOS DE SOUZA MACHADO E ADENILDA OSORIO
13- FILIPE FONTES BOMBARDA E ANA GABRIELA MENEGON
14- RICARDO LEIVAS MORAES E VANESSA GRACIELLY ALMEIDA BEREZA

Cascavel, 15 de fevereiro de 2019

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

 Com o avanço das obras do
EcoPark Oeste, na baixada do
Bairro Santa Cruz, as casas que
foram construídas às margens do
Córrego Bezerra serão derruba-
das e as famílias transferidas a
terrenos do Município no Bairro
Brazmadeira. A negociação é fei-
ta pela Cohavel (Companhia Ha-
bitacional de Cascavel).

São seis moradias construí-
das irregularmente há pelo me-
nos 30 anos. E, como se trata de
imóvel público, os invasores não
têm direito a discussão da pos-
se nem podem requerer reembol-
so dos investimentos.

Para dar continuidade à constru-
ção do EcoPark, um acordo feito
ontem garantiu a cada uma das fa-
mílias um terreno de aproximada-
mente 200 metros quadrados, que

EcoPark Oeste: seis
famílias serão transferidas

eles terão que pagar, mas em con-
dições facilitadas.

Os terrenos da prefeitura serão
transferidos à Cohavel, que pedirá
autorização da Câmara Municipal
para efetivar o acordo. Em seguida,
cada terreno será avaliado e as fa-
mílias terão 20 anos para pagar. A
expectativa é de que até 10 de mar-
ço os imóveis sejam desocupados
e destruídos, para dar sequência à
obra que corta a Avenida Brasil.

Casas em análise
Apesar da tramitação dos
terrenos, a Cohavel avalia outra
possibilidade: a construção de
moradias para essas famílias. É
que, devido à desocupação
emergencial, elas não têm
dinheiro para construir as casas.
Então, a Cohavel construiria as
moradias e passaria a cobrar pela
obra também de maneira
parcelada. “Teremos uma
reunião com o Conselho Gestor
para verificar o repasse do Fundo
Municipal da Habitação para
executarmos as obras. Se houver
aprovação, construímos e as
famílias pagarão pelo terreno e
pelas casas”, explica Nei
Haveroth, presidente da Cohavel.
Com o aval do Comitê Gestor, as
casas devem estar prontas em
seis meses. Até lá, as famílias
terão de arcar com o aluguel.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Brasil interditada
A prefeitura alerta que a
Avenida Brasil, perto do Córrego
Bezerra, será parcialmente
interditada a partir de segunda-
feira (18). Entre as Ruas
Xavantes e Beira Rio, a avenida
terá apenas uma pista pelos
próximos dois meses. No
primeiro mês, ficará fechada a
pista da direita - sentido Centro-
FAG - e, no segundo momento,
no sentido contrário, para que
as equipes possam trabalhar na
implantação do bueiro.
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Linda como ela só, Dani Pellá

Com seus dois amores, Marcos Pí recebe muito
carinho hoje por mais um ano de vida

SANDRA ZAMA

Aquela alegria gostosa de se ver de Ana Caroline Blatt Lang

 DIVULGAÇÃO

Põe na agenda
Na terça-feira (19), Cascavel recebe a cantora e musicista

Aline Morena, que tocou com feras como Hermeto Pascoal.
Quarteto Veronese & Aline Morena se apresentam no Restaurante

Picasso a partir das 20h. Couvert artístico de R$ 12.

Felicidades!
Cláudio Moisés da Silva,

Denizio Correia, Antônio
Stangnel, Luiz Antonio
Chaves, Simone Miotto,

Oscar Augusto, Fabio Correa
da Luz e Valmor Pietsch.

Mostra de Artes
A Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel e o MAC

(Museu de Arte de Cascavel) convidam os artistas para a
21ª Mostra Cascavelense de Artes Plásticas 2019. As

inscrições seguem até 5 de abril.

Mãe,   você não sai das
redes sociais...    “Cala a

boca   Facebookson!
Pega suas irmãs
Twitterlayne    e

Instagreyce   e vai brincar lá
fora”

 DIVULGAÇÃO
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Luz conta para Sóstenes que Murilo
está hospedado no casarão

Em “O sétimo guardião”, Eurico e Marilda chegam a um acordo
com Valentina. Luz conta para Sóstenes que Murilo está

hospedado no casarão. Mirtes arma um escândalo ao saber do
namoro de Jurandir e Milu. Jurandir e Milu assumem seu

namoro para toda a cidade. Rivalda volta para Serro Azul com
Walid. Marcos Paulo cobra a água da fonte para Valentina.

Sampaio encontra a fonte e é filmado pela câmera de
segurança de Gabriel. Aranha ameaça revelar um segredo de

Mirtes para que ela saia da igreja.

 • SBT

Malhação
Rafael deixa Solange sozinha no restau-

rante. Alex não participa da festa no Le Kebek.
Verena se machuca a caminho de sua apre-
sentação para a seleção, e Álvaro a leva para o
hospital. Rafael tenta conversar com Alex. Bre-
no compra um vestido de noiva. Verena se en-
furece por ficar de fora das Olimpíadas. Rafael
avisa a Gabriela que deseja colocar seu nome
no registro de Alex e Flora.

Espelho da vida
Cris/Julia revela a Danilo que acredita que

esteja grávida. Piedade se encanta com Henri-
que. Jadson conta a Ana que Isabel esteve na
casa de Julia. Ana e Flávio vão até a casa de
Julia. O delegado questiona André sobre o pa-
radeiro de Cris. Ana exige que André lhe diga
como Cris voltará do passado. Ana confronta
Isabel, e Grace tenta acalmar as duas. Fabrício
confirma a gravidez de Cris/Julia. Hugo tenta
confortar Pat, que sofre com a viagem de Mi-
chele. Priscila pede que Alain prometa não
magoar Isabel. Gustavo anuncia que marcou a
data de seu casamento com Cris/Julia.

Verão 90
Janaína e Herculano ficam impactados com

o encontro inesperado. Diego e Catraca avi-
sam a Dandara que Joca é Quinzinho, e ele
foge ao ser desmascarado. Herculano explica
a Janaína que está separado de Gisela e perde
perdão por não ter contado antes sobre a ex-
mulher e a filha, Isadora. Janaína e Herculano
se beijam. Madá demonstra preocupação com
a visão que teve de João e Nicole na casa em
que Jerônimo está hospedado. Janaína admite
a Janice que está apaixonada por Herculano,
mas garante que não voltará a se envolver com
ele. Dandara recusa as desculpas e os pre-
sentes de Quinzinho. Janaína e Lidiane se en-
contram e trocam insultos. Jerônimo dá um dos
anéis que roubou de Celestine para Vanessa.
Madá vê Nicole na PopTV e avisa a Álamo que
ela é a mulher que aparece em sua visão.

Teresa
Teresa se surpreende quando Joana diz

que Mariano já morando com Aída. Esperan-
ça, encantada com a atenção de Renan para
com ela e seu filho acaba aceitando se casar

com ele. Aída, chorando, diz a Mariano que já
soube que Esperança vai ter um menino. Ma-
riano a consola e diz que não quer que ela
sofra e seria muito bom que ela aceitasse o
bebê. Aurora tenta convencer seu pai a ter
uma relação melhor com sua mãe. Amadeu
diz a Teresa que Mayra vai processar Ru-
bens e pediu que ele fosse sua testemunha
contra o ex-marido.

As aventuras de Poliana
Lindomar procura Falcão para que o ban-

dido devolva o dinheiro do anel, mas acaba
sendo ameaçado. Os trombadinhas vão até a
casa de Débora e Marcelo, e João atente a
porta. Poliana não se sente muito bem e Nanci
diz que a menina está com febre e bastante
abatida. Os trombadinhas dizem, na frente de
Marcelo e João, que foram para agradecer as
“cestas básicas que Débora doou para a co-
munidade”. Um capanga observa Luísa e Afon-

so a defende. Otto pede uma reunião, por vide-
oconferência, e conta a todos que dará um au-
mento a todos os criadores do jogo Motoney,
exceto para Roger, que fica furioso. Luigi, sem
querer, prende o drone dos meninos em uma
árvore e se desespera. Poliana, gripada, insiste
em ir para a escola. Claudia reclama para Dur-
val dos inconvenientes que houveram no pi-
quenique, e ele não entende nada.

Jesus
Marta e Betânia se desesperam ao verem

Lázaro caído. Barrabás, acompanhado de ou-
tros rebeldes, rouba a casa de um publicano e
mata seu filho. Pilatos se desespera com a situ-
ação de sua filha. Dimas encontra Gestas e fica
balançado com o convite do irmão para rouba-
rem o palácio. Tiago Justo pede Deborah em
casamento. Lázaro morre.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
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Você vai ter uma grande satisfação em dedi-
car tempo a um amigo que precisa do seu
apoio. Você sente a necessidade de desacele-
rar um pouco para ouvir os seus instintos mais
profundos e ter um descanso sem se sentir
culpado - você não tem razão para isso.

To
ur

o Você vai ter que acelerar seus projetos hoje
para se certificar de que serão finalizados.
Seu entusiasmo habitual febril poderia fazê-lo
exigir muito de você fisicamente.

G
êm

eo
s Você será livre para agir como quiser hoje.

Atividades financeiras são muito favoráveis.
Sua mente está borbulhando e você vai en-
contrar todos os tipos de coisas para fazer.
Seja sensato.

C
ân

ce
r Você vai ver claramente quais são as inten-

ções de algumas pessoas. Você vai ter que
descobrir quais são as suas, mas não se
esqueça de mostrá-las. Você está tendo pro-
blemas para manter o ritmo.

Le
ão

Você vai ter uma grande satisfação em dedi-
car tempo a um amigo que precisa do seu
apoio. Você sente a necessidade de desacele-
rar um pouco para ouvir os seus instintos mais
profundos e ter um descanso sem se sentir
culpado - você não tem razão para isso.

V
ir

ge
m Um vago sentimento de frustração geral está

deprimindo você, mas não se esqueça de
que tudo pode ser conseguido com o tempo.
Por estar fazendo perguntas demais, você
corre o risco de fadiga.

Li
br

a

Você está vivendo a vida ao máximo. Não
se preocupe muito com os detalhes! Respire
mais profundamente e isso vai ajudar você a
encontrar a calma que você precisa para as
reorganizações que está fazendo.

E
sc

or
pi

ão Você será mais estratégico do que o habitual. As
pessoas vão confiar em você, então não abuse
disso! Você vai se sentir nervoso e a razão é um
grande desejo de mais liberdade. Certifique-se de
ter algum tempo para si mesmo.

Sa
gi

tá
ri

o Hoje é um dia importante para fazer escolhas
pessoais. As emoções estarão em alta! Os
excessos sensuais poderiam facilmente levá-
lo ao cansaço intenso... Cuide-se mais, você
está abusando da sorte.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Não tente ser algo que você não é. Seja

verdadeiro, sem falsos pretextos. Você será
capaz de acompanhar o ritmo imposto indire-
tamente a você pelas pessoas ao seu redor.
Ser útil lhe dará energia.

A
qu

ár
io Você terá a oportunidade de mudança e de

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

 P
ei

xe
s Sua maneira de expressar as coisas poderi-

am fazer você parecer impertinente, mas você
vai atravessar algumas barreiras interessan-
tes. Sua ousadia está valendo a pena. Você
tem uma tendência a fazer muita coisas.
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 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

 “Era umas 18h30 quando escu-
tamos um pedido de socorro abafa-
do, gemidos. Fomos ver o que era e
encontramos um homem esfaquean-
do uma mulher. Pedimos para ele pa-
rar, mas ele não parava”. As imagens
de terror daquele fim de tarde de 24
de janeiro ainda assombram essa fa-
mília que livrou Noeli Rhoden, de 50
anos, da morte. Ela foi atacada a fa-
cadas pelo namorado em um terreno
baldio no Parque Verde, em Cascavel.

A violência continuou e chamou
a atenção de vizinhos, que implora-
vam para o homem soltá-la: “Um
dos homens disse ‘não faz isso com
ela, vem pra cima de mim’ e foi
quando ele soltou a mulher e des-
viou sua raiva para o homem, en-
tão jogamos pedras, mas ele voltou
e continuou agredindo a mulher”.

Em meio à confusão, apareceu
um policial, que, finalmente, conse-
guiu conter o agressor, de 62 anos.

O policial era Daniel Marcielo
Steinke, soldado da PM. “Eu esta-
va me preparando para ir trabalhar
quando ouvi gritos de socorro. Mi-

Os anjos que salvaram Noeli
nha esposa também gritou que ha-
via alguém pedindo socorro. Saí nos
fundos de casa e eu o vi, a uns 100
metros, sentado no peito da mulher
desferindo facadas no rosto, na
cabeça, no pescoço dela...”

Daniel conta que viu pessoas
tentando ajudar e sendo ameaçadas
pelo agressor que avançava sobre
elas com a faca. “Quando cheguei
eu me identifiquei como policial e
só então ele parou de dar facadas
nela, veio na minha direção com a
faca em punho e entrei em luta cor-
poral com ele. Consegui imobilizá-lo
e tirar a faca da sua mão”.

A ação dessas pessoas garan-
tiu que o homem fosse preso e
Noeli, bastante ferida, conseguiu
sobreviver ao ataque de fúria.

 Sem arrependimento
Na delegacia, Lourenço de Quadros confessou que premeditou o crime

 e disse que não estava arrependido.
Segundo a Polícia Civil, ele estava lúcido, sem sinais de uso de drogas ou álcool.  O

casal convivia junto havia pouco mais de um ano. O motivo do crime: ciúmes.
O agressor continua na carceragem da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel e

deve responder por tentativa de homicídio qualificado contra Noeli e tentativa
de homicídio contra um dos homens que tentou detê-lo.

Depois de deixar o hospital, Noeli Rhoden saiu de Cascavel. As dezenas de
feridas já estão cicatrizando, mas as marcas do ataque vão demorar um

tempo para serem curadas. “Não volto nunca mais para Cascavel”.
Durante o ataque, Noeli tinha certeza de que não iria sobreviver. “Eu ainda
não conversei com o policial que me socorreu. Tenho que voltar e procurá-
lo para agradecer. Deus me deu uma nova vida graças àquelas pessoas que

tiveram coragem e me socorreram. Eu sou muito grata a todos eles”.

Voto de louvor
Embora todos os policiais tenham
uma rotina heroica, alguns atos
acabam ganhando destaque. Por
conta disso, a coragem do policial
Daniel Marcielo Steinke é reconhecida
pela própria vítima, por populares e
por autoridades de Cascavel. A pedido
do vereador Policial Madril (PMB), a
Câmara de Vereadores aprovou a
concessão de Voto de Louvor por ele
ter salvado a vida de Noeli. A
homenagem está marcada para 26 de
fevereiro, às 14h30, na Câmara.
Steinke diz que se sente honrado com
o reconhecimento: “Não tenho nem
palavras. O mais importante de tudo
isso é a vida que a gente consegue
ajudar a salvar. E esse
reconhecimento que vem através da
Câmara de Vereadores, da
imprensa, da população é bastante
importante para mim e para os
outros policiais, por termos nosso
trabalho reconhecido”.

Marcada para toda a vida

Em briga de marido e mulher se mete a colher
A titular da Delegacia da Mu-

lher, Bárbara Strapassom, diz que
é urgente que a sociedade mude
a crença de que em briga de ma-
rido e mulher não se mete a co-
lher. “Temos um número altíssi-
mo de mulheres agredidas, de fe-
minicídios... é necessário que a
sociedade se conscientize de

que é responsabilidade de todos
mudarmos esse pensamento.
Assim como cabe à mulher agre-
dida procurar a polícia, cabe às
pessoas que presenciam atos
de agressão inter ferir e denunci-
ar, para que as devidas medidas
sejam tomadas. Ou seja, tem que
meter a colher, com certeza!”
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Giro da
Violência

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01
Homicídios 01
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 00

Onde há fumaça ... cuidado!
Três pessoas ficaram feridas em um
acidente que envolveu um carro e um
ônibus escolar no KM 554 da BR-277
em Cascavel. O acidente aconteceu por
falta de visibilidade da rodovia devido
a um incêndio ambiental que os
bombeiros tentavam controlar. De
acordo com a PRF (Polícia Rodoviária
Federal), o ônibus e o Gol trafegavam
no sentido Foz do Iguaçu quando o
ônibus freou bruscamente e foi
atingido pelo carro que vinha atrás. Os
feridos foram atendidos pela
ambulância da Ecocataratas. Dois
foram encaminhados para o HU
(Hospital Universitário) e um para o
Hospital São Lucas.

R$ 40 mil em multas
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de
Cascavel apreendeu na manhã dessa
quinta-feira (14) um carro com R$
40.171,23 em dívida, a maioria por
infrações de trânsito. O veículo Fiat
Uno Vivace foi abordado na PR-486
perto do Aeroporto de Cascavel.
Segundo a PRE, o condutor de 33
anos relatou que o veículo era
emprestado de um parente. Através da
checagem de documentos, a polícia
verificou que ele dizia a verdade e foi
liberado. O veículo foi recolhido e a
multa foi lavrada ao proprietário.

Descarga elétrica
Um adolescente de 15 anos ficou
ferido ao sofrer uma descarga elétrica
seguida de uma queda no Bairro
Morumbi, zona norte de Cascavel,
ontem à tarde. Segundo o Corpo de
Bombeiros, o jovem encostou em fios
elétricos no telhado de um barracão e
caiu de uma altura de 2,5 metros. Ele
teve escoriações nos braços e uma
queimadura na perna direita. Após os
primeiros atendimentos, foi
encaminhado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

 Sete pessoas ficaram feridas em
um ataque de abelhas na Rua Ma-
noel Ribas, no Bairro Cancelli, em
Cascavel, na manhã de ontem. O
primeiro ataque foi a uma mulher e
um bebê que passavam pelo local.
Uma mulher estava em casa quan-
do viu a mulher correndo e pedindo
socorro com o bebê no colo. “O bebê
estava cheio de abelhas na região
do pescoço e eu comecei a ajudar a
mãe a tirar as abelhas, mas com
isso eu também fui atacada”.

Outro morador da rua disse que
as abelhas têm uma colmeia há anos
dentro de uma pequena área de mata
da região, mas que elas nunca havi-
am atacado. Até mesmo a imprensa
que realizava a cobertura do aconte-
cimento foi vítima dos insetos.

O Corpo de Bombeiros prestou
atendimento às vítimas e orientou
os moradores. Três pessoas preci-

Abelhas atacam
mulher e bebê

saram de encaminhamento hospi-
talar. Elisangela Batista, de 65
anos, e duas crianças, uma delas
de um ano e quatro meses. Eles
foram encaminhados para a UPA
(Unidade Pronto-Atendimento) Vene-
za com picadas no pescoço, nos
braços e na cabeça. Outras quatro
pessoas recusaram encaminha-
mento hospitalar.

Para controlar a situação, o Cor-
po de Bombeiros bloqueou o trân-
sito na Rua Manoel Ribas por al-
guns minutos e isolou a área até a
retirada completa dos insetos.

 Depois de mais de 24 horas de
tensão e preocupação, Maria Eduar-
da de Lima, de 14 anos, foi encon-
trada na tarde de ontem, na região
noroeste do Estado. A garota esta-
va acompanhada de outro adoles-
cente, de 13 anos, que também
havia sido dado como desapareci-
do na cidade de Kaloré, no norte
do Paraná, na quarta-feira.

De acordo com a polícia, os dois
foram vistos juntos no Centro de
Marumbi e, após buscas com o
apoio dos familiares e do Conse-
lho Tutelar, os dois foram encontra-
dos em uma estrada rural.

A Polícia Civil informou que o caso
não se configura crime, já que a jovem
deixou a cidade espontaneamente.

O motorista do Uber que levou
a menina até Marumbi disse que
estranhou a distância da corrida
contratada e questionou a jovem,
que lhe contou que precisava visi-
tar uma tia doente.

A família não quis gravar entre-
vista nem comentar a fuga.

Por meio das redes sociais, o pai
da menina, Jeferson Deobald, pu-
blicou agradecimentos e disse que
a filha estava bem.

Jovem desaparecida é
encontrada com garoto

ÁREA precisou ser isolada para retirada dos insetos

FÁBIO DONEGÁ
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 O FC Cascavel recebe o Coriti-
ba neste domingo, às 17h, no Es-
tádio Olímpico, pela partida única
da semifinal da 1ª Taça do Parana-
ense de Futebol 2019.

A única vantagem do time cas-
cavelense é ter o mando de cam-
po, pois empate no tempo normal
levará a decisão da vaga aos pênal-
tis. O fator casa, entretanto, é bem
visto pelo torcedor, que deverá lo-
tar as arquibancadas. Mais de 6,5
mil entradas já foram comercializa-
das antecipadamente.

Para a Serpente Aurinegra, é um
incentivo a mais, pois vem de der-
rota para o Maringá fora de casa. O
alento é que daquele jogo para este
o técnico Paulo Foiani e a comis-
são técnica tiveram a “semana
cheia” para trabalhar. Ou melhor,
recuperar jogadores.

Contra o Maringá, foram quatro
desfalques no time titular: o zaguei-
ro Hítalo por apresentar cansaço e

FC Cascavel x Coritiba
 INGRESSOS

Os ingressos para FC Cascavel
x Coritiba já estão sendo

comercializados. Para que for ao
estádio com a camisa do time

aurinegro, o valor é R$ 17 na área
descoberta. Os valores normais dos
bilhetes são R$ 62 para as cadeiras

cobertas e R$ 32 para a arquibancada
descoberta, com meias-entradas a
R$ 32 e R$ 17, respectivamente.

 Último treino
O FC Cascavel realiza hoje o

último treino antes de receber o
Coritiba. A atividade está

marcada para as 15h30 no
Estádio Olímpico e servirá para o

técnico Paulo Foiani definir a
formação ideal para enfrentar um
“cansado” Coritiba, que no último
domingo fez um jogo desgastante
com o Operário em Ponta Grossa

e no meio de semana decidiu vaga
na Copa do Brasil em Minas

Gerais, contra o URT.

o goleiro Fernando e os atacantes
Ricardo Lobo e Tocantins por le-
sões musculares. Já durante o jogo
os meio-campistas Oberdan e Ma-
theuzinho precisaram deixar o cam-
po por dores decorrentes de tor-
ções. Para dramatizar ainda mais
a situação do time cascavelense,
o goleiro Lucas, que substituiu Fer-
nando, foi expulso e precisou dar
lugar ao jovem Orlando, de 18 anos
e terceira opção para a posição.

Cascavel Futsal e Marechal se enfrentam neste sábado em um jogo-treino no Ginásio da Neva. A
partida está marcada para as 16h30 e o ingresso é um quilo de alimento não perecível, que será
destinado ao Abrigo São Vicente de Paulo. Será a primeira exibição do time cascavelense em casa
em 2019 e a primeira também sob o comando do técnico Cassiano Klein. Na última quarta-feira,
a Serpente Tricolor realizou amistoso em Pato Branco e foi derrotada pelo atual campeão da Liga
Nacional e Taça Brasil, por 2 a 1. Klein apostou no entrosamento e saiu com Adeirton e Madson,
remanescentes de 2018, e Deivão e Parrel, ex-Marechal, como primeira base. Ainda assim,
prevaleceu a “Lei do Ex”, pois foi Diego, ex-Pato, quem marcou o gol cascavelense no jogo.

Após se destacarem em Rebouças, há 20 dias, na 1ª etapa do Circuito Paranaense de Handebol de
Areia, as equipes cascavelenses competem no polo do esporte no Estado neste fim de semana, pela 2ª
etapa da competição. Em Paranaguá, a equipe feminina Cobra Handbeach Cascavel tenta se manter na
liderança da classificação, enquanto o time masculino ACH/Cascavel tenta seguir entre os líderes do
Estadual – é o terceiro colocado, atrás do líder Paranaguá e da equipe de Rebouças. Também participam
do Circuito representantes das cidades de Ubiritã, Alto Paraná e Antonina.

Handebol de Areia

CASCAVEL FUTSAL
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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, 15 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Paulo Cardoso da Fonseca e Ivanete Molon
2- Geazi Abdiel Bueno e Valdete Julio
3- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
4- Diego Manfé e Paula Danielly Wilhelm
5- Marcos Rodrigues de Souza e Andreia Martins
6- Hiago Garcia e Katia Candida de Carvalho
7- Renor Bortoloso e Delci Seibert
8- Vagner Moreira de Lara Lima e Renata Cristina Semchechem
9- Eduardo Filipini e Andressa Valéria de Morais Rolim
10- Daladier Schembelem Wychocki e Vitoria Villalba Verri

 A poeira vai levantar no terrão do Jardim Colonial neste domingo, pela Copa
Palotina Esportes/Mercado Samara. Destaque para o jogo que abrirá a
programação, às 8h, entre o líder Treme Terra e os Amigos do Hulk, que
tentam voltar a brigar na parte de cima da classificação, após perderem a vice-
liderança na última rodada. Os demais jogos são: Mercado União x Max
Bebidas/Interlagos (9h), Amigos do Jabá x Frutana Alumine (10h), Meninos
da Vila/Mercado Samara x Águia Pão de Queijo (11h), JG Construções x
Uefa (12h) e Tchau Brigado x Recanto Colmeia.

KART
O Kartódromo Delci Damian,

que em julho sediará o
Campeonato Brasileiro de Kart,
recebe pilotos de vários
estados nesta sexta-feira e
sábado para a disputa da etapa
de abertura do Campeonato
Metropolitano de Cascavel. A
programação de pista será
aberta às 8h e seguirá durante
todo o dia – às 18h está
marcada a cerimônia de
abertura da competição. No
sábado, o evento irá das 8h às
18h30. O Metropolitano de Kart
de Cascavel será disputado em
quatro etapas. As outras estão
marcadas para os dias 15 e 16
de março, 26 e 27 de abril e 17
e 18 de maio. A competição
será usada pelos pilotos como
preparação para o Campeonato
Brasileiro, que será disputado
de 15 a 27 de julho.

Caratê em Colombo
A equipe de caratê de Cascavel
enfrenta neste fim de semana o
primeiro compromisso do ano, a
Taça da Uva de Karatê, em
Colombo. O campeonato faz parte
do circuito estadual do Grupo
Seigokan de Karatê do Paraná
(GSKP) e ocorrerá neste sábado. A
competição será seletiva para os
caratecas cascavelenses para
formação da seleção municipal
para os Jogos Abertos e os Jogos da
Juventude do Paraná. Cascavel
será representada por 15 atletas
da Academia Oda Kai, do Sensei
Odair Baltazar: Luanna Adur da
Silva (de 8 anos), Alessa Andreazzi
(11), Maria Fernanda dos Santos
(12), Wesley Paschoal França (12),
Matheus Carneiro da Silva (13),
Emanuel Valêncio dos Santos (13);
Jhennifer Paschoal França (15),
Fábio Gomes Mendes (17),
Gabriella Adur da Silva (18),
Millena Adur da Silva (20), Cássio
Brendon dos Santos (25), Elton
Miranda Dias (44), Odair Baltazar
da Silva (44) e Éder Carlos (49).

ASSEPAR
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PAULISTA
Grupo A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 15 6 5 0 1 13 6 7
2º Red Bull 11 6 3 2 1 8 5 3
3º Ponte Preta 8 6 2 2 2 5 3 2
4º São Caetano 3 6 0 3 3 3 10 -7

GRUPO B
1º Palmeiras 13 6 4 1 1 7 2 5
2º Novorizontino 11 6 3 2 1 5 5 0
3º Guarani 10 6 3 1 2 8 6 2
4º São Bento 3 6 0 3 3 2 9 -7

GRUPO C
1º Ferroviária 8 6 2 2 2 5 5 0
2º Bragantino 8 6 2 2 2 5 8 -3
3º Corinthians 7 6 2 1 3 4 6 -2
4º Mirassol 5 6 1 2 3 4 10 -6

GRUPO D
1º Ferroviária 8 6 2 2 2 5 5 0
2º Bragantino 8 5 2 2 1 5 6 -1
3º Corinthians 7 6 2 1 3 4 6 -2
4º Mirassol 5 6 1 2 3 4 10 -6

SEXTA-FEIRA
18h45 Ituano x Mirassol
21h Red Bull x Botafogo

SÁBADO
16h30 São Caetano x Bragantino
21h Novorizontino x Ponte Preta

DOMINGO
17h Ferroviária x Palmeiras
19h Corinthians x São Paulo

SEGUNDA-FEIRA
17h30 Oeste x São Bento
20h Santos x Guarani

7ª RODADA

GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 16 6 5 1 0 21 1 20
2º São José 12 6 4 0 2 8 5 3
3º Caxias 10 6 3 1 2 7 6 1
4º Internacional 10 6 3 1 2 6 6 0
5º Aimoré 9 6 2 3 1 6 4 2
6º Pelotas 8 6 2 2 2 4 4 0
7º N. Hamburgo 8 6 2 2 2 3 7 -4
8º Juventude 7 6 2 1 3 5 8 -3
9º Avenida 6 6 1 3 2 4 10 -6
10º São Luiz 5 6 1 2 3 4 8 -4
11º Veranópolis 3 6 0 3 3 5 8 -3
12º B. de Pelotas 3 6 0 3 3 4 10 -6

SÁBADO
19h São Luiz x Avenida
20h N. Hamburgo x São José

DOMINGO
17h B. de Pelotas x Grêmio
18h Veranópolis x Juventude
19h Internacional x Caxias

SEGUNDA-FEIRA
20h Pelotas x Aimoré

7ª RODADA

 O São Paulo anunciou que Cuca
será o novo treinador da equipe.
Entretanto, os problemas médicos
do técnico impedem que o trabalho
seja iniciado de imediato. Assim, o
antigo coordenador técnico Vagner
Mancini, que prometia não assumir
a equipe em nenhuma hipótese,
será interino nos próximos dois
meses. André Jardine, antigo treina-
dor, aceitou ficar no clube, mas ain-
da não teve a nova função definida.

Essas decisões foram anuncia-
das pela diretoria em entrevista
coletiva no CT da Barra Funda na
tarde de ontem, depois da elimina-
ção da Libertadores pelo Talleres.

Cuca, que leva o irmão Cuquinha
como auxiliar, tem compromisso fir-

Cuca volta ao São Paulo
mado até o fim de 2020 e só rece-
berá salários quando assumir o
comando técnico.

Diretor-executivo do São Paulo,
Raí ressaltou que a sugestão de
Mancini como interino foi feita pelo
próprio Cuca, que prometeu iniciar
seu trabalho de campo em 15 de
abril, apesar das recomendações
médicas para seguir por mais qua-
tro meses descansando após cirur-
gia cardíaca. Mancini permaneceria,
inclusive, para uma possível deci-
são de Campeonato Paulista.

Duelo de opostos Mais mistério
Líder do Campeonato Gaúcho e único invicto
no campeonato, o Grêmio faz neste fim de
semana um duelo de opostos com o Brasil de
Pelotas, último colocado sem nenhuma vitória.
O jogo está marcado para as 17h de
domingo, no Estádio Bento de Freitas, e o
Imortal deverá ter uma equipe totalmente
alternativa. As mudanças chegam até no banco
de reservas. Como Renato Gaúcho e seu
auxiliar Alexandre Mendes estão no Rio de
Janeiro para o curso para obter a Licença A
da CBF, o auxiliar Victor Hugo Signorelli será o
comandante na área técnica.

O internacional enfrenta o Caxias em clima de
decisão neste domingo, às 19h, no Beira-Rio.
Além de confirmar a nova fase, o jogo serve
como confronto direto pelo Gauchão. Até por
isso, Odair Hellmann não espera dar dicas ao
adversário, tanto que optou pela privacidade e
fechou os trabalhos da semana. Sem Nico López,
suspenso, a tendência é que D’Alessandro, que
foi preservado, volte ao time. Já Tréllez, que
ainda não balançou as redes em quatro partidas,
vê a posição ameaçada por Pedro Lucas, autor de
um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o
Juventude no último final de semana.

          PAULISTA
18h45 Ituano x Mirassol
21h Red Bull x Botafogo

ITALIANO
17h30 Juventus x Frosinone

JOGAM HOJE

O volante Gabriel será submetido a uma
cirurgia para corrigir uma desinserção do
tendão adutor da perna direita e desfalcará
o Corinthians por cerca de três meses,
segundo divulgou o clube paulista, ontem.
O procedimento ocorrerá na próxima
quarta-feira. Gabriel só atuou em uma
partida nesta temporada: na derrota do
Corinthians para o Novorizontino por 1 a
0, no último domingo, no interior paulista.
O volante esteve fora dos jogos anteriores
porque se recuperava de uma lesão na coxa
direita. Titular absoluto no time de Fábio
Carille nas conquistas do campeonato
Paulista e Campeonato Brasileiro de 2017,
Gabriel já encarava forte concorrência para
ser titular nesta temporada.

 CORINTHIANS
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