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Com o início das aulas, o Corpo de Bombeiros voltou a fiscalizar as escolas e a constata-
ção preocupa: sete de cada dez escolas não têm autorização de funcionamento. Conforme
a Secretaria de Educação, o problema é que a maior parte desses prédios é muito antiga.
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Comissão de Ética
dispensa testemunhas e
relatório sai até dia 20

Ecopark Oeste
As obras do Ecopark Oeste avançam e parte da Avenida
Brasil foi destruída para reforço da estrutura por onde
passa o Córrego Bezerra, que está sendo revitalizado.
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Arrecadação municipal
é 25% menor do que
previsto em orçamento
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Gabana no banco dos
réus: mesmo condenado,
ele não vai para a prisão
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7 de cada 10 escolas não
têm aval dos Bombeiros
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COB vistoria estrutura para os Jogos da Juventude
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Vice-presidente do Brasil,
Hamilton Mourão afirmou

que o País vai “manter a
linha de não intervenção”
na Venezuela, recorrendo
somente às estratégias de

“pressão diplomática e
econômica”, a fim de que
uma “solução pacífica” se

instaure no país vizinho.

“O Brasil acredita
que é possível

devolver a
Venezuela à

democracia sem
qualquer ação

extrema”.

Opinião
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Gilson Fernandes da Silva é enfermeiro, mestre em Biociências e
Saúde, e professor - gilson_enfermeiro@hotmail.com

 Considerando o aumento dos casos de dengue, é importante
refletirmos sobre as ações necessárias para minimizar a incidência
dessa doença, frequente no cotidiano dos brasileiros, e a causa de
milhares de internações e óbitos por ano.

A dengue é uma doença infecciosa e febril, que ocorre com maior
intensidade no verão, podendo, no seu início, ser confundida com a
gripe devido à semelhança dos sintomas. Ela é causada por um vírus
que é transmitido por um mosquito, o Aedes aegypti. Apenas as fême-
as do mosquito infectam as pessoas. O vírus da dengue é um arboví-
rus do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviridae, com quatro
sorotipos conhecidos: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4.

Os principais sintomas dessa doença são dores musculares e
articulares, dor de cabeça, dor de garganta, manchas e coceiras pelo
corpo, diarreia, náuseas, vômitos, falta de apetite, fraqueza e febre. Nas
crianças, a dengue, na maioria das vezes, apresenta-se como uma
síndrome febril com sinais e sintomas inespecíficos: apatia, sonolência,
recusa da alimentação, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. Já nos
casos de maior urgência, conhecidos como dengue hemorrágica, o
paciente pode apresentar sintomas mais graves como dor forte na re-
gião do abdômen, pressão muito baixa, pulso rápido e fino e hemorragi-
as, como: sangramentos da gengiva, do nariz, hemorragias internas
com danos em vários órgãos.

É necessário eliminar a reprodução do mosquito, acabando com os
seus criadouros. Para isso a população precisa estar ciente desse fato,
não deixando água limpa e parada em vasos de plantas, pneus, bacias,
garrafas, baldes, telhados, piscinas, caixas de água destampadas ou
em qualquer outro lugar que possa ser um ambiente favorável para a
reprodução do mosquito. Diante disso surge a indagação: O que temos
feito para reduzir os casos de dengue? Tenho cuidado do meu quintal?

A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, assim as
medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos
vizinhos. Todos têm o compromisso de sermos agentes no combate
e luta contra o Aedes aegypti.

DENGUE, PREVENIR PARA NÃO ADOECER

REUTERS

Chuva Chuva
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Barganha?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Facultativo
Antes de deixar o
Legislativo, Alécio
decretou ponto facultativo
na segunda-feira, dia 4, na
Câmara, emendam a terça
de Carnaval e a manhã da
Quarta-Feira de Cinzas. Ou
seja, o expediente será
retomado só às 13h30.
Com isso, as sessões
ordinárias previstas para 4
e 5 serão realizadas dias 11
e 12. A prefeitura também
fica fechada dias 4 e 5. No
dia 6 é ponto facultativo
para servidores de escolas,
CAS, CAP, Ceebja. Setores
de emergência não fecham.

Necessidade
Quem deu as boas-vindas
ao prefeito interino foi a
secretária de Educação,
Márcia Baldini, que
defendeu o período de
descanso do prefeito
Leonaldo Paranhos. Quem
também abraçou a causa

Adelino no Governo Paranhos
Embora as especulações já sejam menos intensas, Adelino
Ribeiro está confirmado no primeiro escalão do Governo

Paranhos. Com forte apelo popular, Adelino seria um
importante aliado para reforçar as políticas públicas

defendidas pela atual gestão. Sem conseguir a reeleição
na Assembleia Legislativa, Paranhos disse várias vezes que
ter “um deputado” como secretário é o desejo de qualquer

prefeito. Adelino tem pela frente duas pastas de cara:
Obras Públicas e Cohavel (Companhia Habitacional de

Cascavel). Nei Haveroth ficará apenas com a Agricultura.

Como se não bastasse a denúncia de devolução de
salários, ontem o plenário da Câmara de Vereadores
presenciou mais uma denúncia. O vereador Sebastião
Madril (PMB) acusou o ex-colega Gugu Bueno (PR) de ter
feito reunião com direito a janta e tudo mais em nome da
Comissão de Segurança para tratar do curso dos guardas
municipais. Detalhe: isso durante campanha a deputado
estadual. “Em agosto, o ex-presidente Gugu Bueno fez
essa janta na Expovel, depois os carros receberam o
adesivo do candidato. Houve essa barganha que, se eu
soubesse na época, teria denunciado”, afirma Madril.

foi o líder de Governo,
Rômulo Quintino (PSL):
“Não é luxo, é necessidade”.

Com o povo
O prefeito interino Alécio
Espínola recebeu
recomendações de
Paranhos: trabalhe muito,
ouça os secretários e o
povo. Parece que não
deixou tinta na caneta.
Alécio deve dividir o tempo
com os despachos no
gabinete e vistorias das
obras na cidade - a
principal destacada por ele
é o EcoPark Oeste.

Diploma falso
O assessor do vereador
Damasceno Júnior (PSDC)
que apresentou diploma
falso do Ensino de Jovens e
Adultos foi oficialmente
exonerado no sábado.
Daniel Eduardo da Cruz -
que é pastor - estava de
licença médica.

Comissão diz que
chega de testemunha

 O futuro político de Da-
masceno Júnior (PSDC)
será definido em março
pela Comissão de Ética
da Câmara de Cascavel.
Ontem os vereadores de-
cidiram encerrar a fase de
coleta de dados, informa-
ções e esclarecimentos
sobre a denúncia de que
o parlamentar exige a de-
volução de parte dos sa-
lários dos seus assesso-
res. Para a comissão, bas-
ta de testemunhas.

Talita de Menezes,

que confessou que ain-
da devolvia parte do sa-
lário ao vereador, pediu
demissão do cargo de
assessora de Damasce-
no. Seu salário era de
R$ 4.795, mas todo mês
ela devolvia ao parlamen-
tar R$ 2,5 mil. Ela foi uma
das testemunhas de mai-
or peso e, detalhe, convo-
cada pela própria defesa
de Damasceno.

Agora, a Comissão de
Ética aguarda o prazo pre-
visto no próprio Regimen-
to Interno: “Não é neces-
sária mais nenhuma dili-
gência - as dúvidas estão
esclarecidas. Daremos
abertura ao prazo de cin-
co dias úteis para alega-
ções finais do denuncia-
do. Em seguida, o relator
[Misael Júnior] terá mais
cinco dias úteis para ma-
nifestações. O último pas-
so será esperar mais dez
dias para a conclusão do
relatório”, detalhou o pre-
sidente da Comissão de
Ética, Olavo Santos (PHS).
Os prazos passam a con-
tar a partir da notificação.

Em plenário
O processo da denúncia protocolada em 22 de novembro do
ano passado tem 90 dias para ser concluído. Devido ao
recesso administrativo entre 21 de dezembro e 4 de
fevereiro, a investigação teria até abril para ser encerrada.
No entanto, Olavo garante que antes do fim de março o caso
terá um parecer: “Até 20 de março vamos concluir o
relatório”. Se entenderem que houve quebra de decoro
parlamentar, o relator deve pedir a cassação do mandato de
Damasceno Júnior no relatório, que será submetido a
votação no plenário. Para a cassação, serão necessários 14
votos a favor do relatório.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer

ACUSADO de se apropriar de
salários dos assessores, Damasceno
continua no cargo
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Arrecadação frustrada e
“estouro” com pessoal
A prestação de contas do tercei-

ro quadrimestre do ano de 2018
mostra que a saúde financeira da
Prefeitura de Cascavel sofreu al-
guns contratempos. A arrecadação,
por exemplo, foi 25,07% menor do
que o previsto no orçamento. Foram
arrecadados R$ 832,4 milhões no
ano, de diferentes fontes, mas a
meta prevista era de R$ 1,111 bi-
lhão. No último quadrimestre, a es-
timativa era arrecadar R$ 370,5
milhões, mas entraram no caixa R$
271 milhões.

O secretário de Finanças, Rena-
to Segalla, argumenta que o orça-
mento é uma projeção, feita pela
Secretaria de Gestão de Planeja-
mento, sem participação da Secre-
taria de Finanças. Essa mudança
ocorreu após a reforma administra-
tiva sugerida pela Fundação Dom
Cabral. “Entendo que o orçamento
é trabalhado de maneira ousada -
faz a soma do que tem de tributos
e transferências, mais o que o go-
verno deve e precisa buscar. O que
é certo, no meu entendimento”.

Embora a arrecadação tenha fi-
cado muito aquém do previsto, hou-
ve aumento de 6% em comparação
ao ano de 2017, quando foram ar-
recadados R$ 784 milhões, ou
seja, R$ 47 milhões a mais.

Nas fontes se destacam: taxas
R$ 280,2 milhões, contribuições
R$ 21,6 milhões, receita patrimo-
nial R$ 24,5 milhões, receita de
serviços R$ 4,5 milhões, transfe-
rências correntes R$ 502 milhões,
6,2 milhões de outras receitas cor-
rentes, R$ 32,5 milhões de opera-
ções de crédito, R$ 726 mil em ali-
enação de bens e R$ 17,7 milhões
em transferências de capital.

Contudo, a queda na arrecada-
ção afeta diretamente outra conta:
gastos com salários. A folha de
pagamentos comprometeu 51,99%
da arrecadação da receita corrente
(R$ 787,7 milhões), acima do limi-
te prudencial (51,3%).

A administração municipal havia
anunciado no início de fevereiro
que haveria restrição do TCE-PR (Tri-
bunal de Contas do Estado), que
confirmou a situação.

Para Cascavel, o valor para não
entrar no limite prudencial era de
R$ 404,1 milhões, mas a folha
atingiu R$ 409,5 milhões no ano.
“Temos dois caminhos: aumentar
a receita e reduzir a despesa. Já
tem um plano de ação de conten-
ção de gastos com horas extras e
comissionados na Secretaria de

Impostos X Transferências
Entre os impostos de maior peso na arrecadação estão:
ISSQN R$ 104,5 milhões
IPTU R$ 60,6 milhões
Imposto de Renda R$ 32,2 milhões
Taxa de Lixo R$ 32,9 milhões

Correntes de Transferência da União e Estado:
FPM R$ 72 milhões
Fundeb R$ 119 milhões
ICMS R$ 148,8 milhões
IPVA R$ 63 milhões

  Dívida de R$ 139 milhões
O saldo da dívida a longo prazo da
Prefeitura de Cascavel é de R$ 139

milhões e está assim dividida:
BID R$ 83,2 milhões
Fomento Paraná R$ 14,4 milhões
BRDE R$ 5,7 milhões
Banco do Brasil R$ 6,4 milhões
Pasep R$ 9,6 milhões
IPMC R$ 7,6 milhões
Precatórios R$ 11,8 milhões

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Secom

Saúde
Embora o mínimo aplicado em
Saúde exigido é de 15% do total
arrecadado, a Prefeitura de
Cascavel aplicou R$ 191,4
milhões, correspondendo a 37%
da receita. Foram gastos R$ 114
milhões a mais que o mínimo.

Educação
Já a Educação, que recebeu a
segunda maior fatia do
orçamento, ficou com 27,08%
da receita, o que representa R$
141.521.942,19. Como por lei o
mínimo a destinado é de 25%, a
diferença a maior ficou em R$
10.859.972,56.

Gestão e na Secretaria de Finan-
ças e vamos implementar progra-
mas para aumentar a arrecada-
ção”, adianta Segalla.

APRESENTAÇÃO dos números de 2018 foi feita ontem, na Câmara de Cascavel



LOCAL 05CASCAVEL, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

 A Secretaria de Educação de
Cascavel comanda 62 escolas mu-
nicipais. Dessas, 44 não possuem
autorização de funcionamento do
Corpo de Bombeiros, ou seja, não
há certificado que garanta a segu-
rança do prédio.

Segundo a secretaria, o princi-
pal motivo disso é a questão estru-
tural, pois há prédios muito velhos
na cidade que ainda são usados
como escolas.

Sete de cada dez escolas não
têm autorização dos bombeiros

Dessas 44 escolas, 12 estão
em fase de organização de docu-
mentos para obter a autorização,
ou seja, já atendem a todos os re-
quisitos necessários e aguardam
apenas o aval dos Bombeiros.

Nos Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) a situação é um
pouco mais tranquila. Das 54 unida-
des, 17 estão sem autorização, mas
11 delas já estão prestes a receber
a certificação de segurança expedi-

da pelo Corpo de Bombeiros.
Conforme informa a secretaria, as

reformas e a entrega de novos prédios
têm garantido que cada vez mais Cmei
atendam aos quesitos de segurança.

A rede pública municipal atende
hoje a 31 mil crianças.

A Secretaria de Educação garan-
te que trabalha para que todos os
prédios atendam à legislação e ofe-
reçam todas as condições de se-
gurança necessárias.

 Reportagem:  Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

 Com o avanço das obras do Eco-
park Oeste, na divisa dos Bairros
Santa Cruz e FAG, parte da Avenida
Brasil virou um imenso buracão. O
asfalto foi removido para a constru-
ção da estrutura necessária para a
passagem do Córrego Bezerra, que
está sendo revitalizado, com cons-
trução de muro de proteção e de-
sassoreamento. O córrego vai virar
um lago para ilustrar o novo parque.

Por enquanto, os trabalhos se
concentram no sentido Centro-
FAG e devem demorar cerca de
30 dias, depois disso, a pista nes-
se sentido será liberada, e o ou-
tro lado da Brasil será interdita-
do para obra semelhante.

Embora os trabalhos sigam em
ritmo acelerado, os transtornos à
população são inevitáveis. Marcos
Wyllians passa todo dia pela Aveni-
da Brasil e conta que a situação

está complicada. “Não tem condi-
ções de atravessar. Isso que nem
estou falando do tempo de espera,
mas da segurança do pedestre. É
que aqui não tem faixa de pedestre
e é tanto carro que passa que é
arriscado até para os motoristas.
É muito intenso o tráfego aqui. Está
muito mais perigoso”.

Onofre de Souza acredita que o

INTENSA cratera é aberta para construir bueiro por onde vai passar o córrego

vai vale a pena: “Pelo menos vamos
ter um parque para passear, cami-
nhar se exercitar... Toda a popula-
ção está na esperança de que o
parque seja bom. Até a inauguração
haverá esses transtornos, mas
pelo que vejo está indo bem”.

Av. Brasil
está sem
um pedaço
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14 de agosto de 1924
19 de fevereiro de 2019

Verônica Dubiel de Oliveira

 Quase um século de vida
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 Verônica Dubiel de Oliveira era daquelas pessoas que se recusava a ir
ao médico. O máximo eram consultas de rotina. Cinco dias antes de fale-
cer ela começou a ficar muito mal. “Ela estava ótima, debilitada devido à

idade, mas no geral muito
bem. Foi algo inesperado”,
diz o genro Valmor de Almei-
da. Ela sofreu um infarto
agudo que levou à falência
múltipla dos órgãos e no dia
19 de fevereiro ela partiu.
Verônica deixou filhos, netos
e bisnetos.

Devota de Nossa
Senhora Aparecida

Católica, Verônica Dubiel
levava sua religião muito a

sério. Para ela, Deus sempre
vinha em primeiro lugar e

tinha uma ligação muito forte
com Nossa Senhora Apareci-

da, que sempre lhe atendia os
pedidos. “Ela rezava muito,

pedia ajuda divina e até
contava os milagres que

recebia”, recorda o genro
Valmor de Almeida.

Mesmo com uma vida
sofrida, Verônica não era de

se queixar e ninguém se
lembra de ela relatar dor ou

alguma enfermidade. “Era
uma mulher que não reclama-

va de nada. Trabalhou a vida
toda, sempre bem disposta e

querendo ajudar. Até nessa
idade avançada ela queria

ajudar, impedida apenas pela
debilitação física”.

Ana Claudia Almeida da
Silva morava na mesma casa
que a bisavó e não consegue

descrever a falta que sente
dela. “Eu a amo demais... foi

difícil para todos. E eu que
morava junto então...” emocio-
na-se. “Foi tudo muito rápido,

um dia ela estava ótima no
outro já estava muito mal. Sua

morte foi bem inesperada”.

 No papel, Verônica Dubiel de Oliveira
nasceu dia 14 de agosto de 1924, con-
tudo, contava histórias de quem viera ao
mundo muito antes disso. “Pelo registro,
ela tinha 94 anos, mas, pelo que ela nos
contava, acreditamos que minha sogra
tenha chegado aos 98 anos”, conta o
genro Valmor de Almeida, que lembra que,
naquela época, no interior do Rio Grande
do Sul, as pessoas demoravam para re-
gistrar os nascimentos.

Ainda no Rio Grande do Sul, Verônica
conheceu Pedro Álvares de Oliveira, com
quem se casou e teve cinco filhos. Mas
pouco tempo depois a morte lhe tirava
Pedro. Depois disso, há pelo menos 60
anos, Verônica chegava a Cascavel.

A vida de Vitória não foi fácil, mas,
batalhadora, ela conseguiu cuidar da fa-
mília e ajudava sempre que podia. “Ela
foi uma mãe para mim. Tratava-nos muito
bem, ajudava todos. Foi uma grande per-
da para todos nós”, conta o genro Valmor.

Apesar de difícil, aceitar o descanso
de Verônica foi um ato de amor. “Agrade-
cemos a Deus por tê-la levado. Seria
muito difícil seu retorno após um infarto
e não queríamos vê-la sofrendo, embora
seja muito triste para todos”.

Verônica teve tempo para se despe-
dir: “Ela conseguiu se despedir de todos.
O que mais nos marcou foi seu pedido de
perdão por algo que possa ter feito. Ela
queria descansar em paz, e conseguiu.”

Despedida



LOCAL 07CASCAVEL, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

 A Sanepar inicia nesta semana
trabalho de vistoria da rede coleto-
ra de esgoto em 4.665 imóveis em
Cascavel, nas regiões dos Bairros
Morumbi, Cascavel Velho e Presi-
dente. Equipes contratadas pela
empresa Ecoworks Ltda irão orien-
tar sobre o uso correto da rede de
esgoto e verificar se as instalações
hidrossanitárias foram executadas
adequadamente e se o esgoto está
sendo lançado corretamente na
tubulação do sistema coletor. O tra-
balho segue até o fim deste ano.

Para segurança dos moradores,
as equipes utilizam coletes e cra-
chás de identificação. Durante a
vistoria, além de verificar a situa-
ção da caixa de gordura, os técni-

Atenção: você pode
ficar sem água! 
A Sanepar informa que nesta terça-
feira (26) fará a limpeza do
reservatório do Consolata em
Cascavel. Para isso, será preciso
interromper a distribuição de água
nas seguintes regiões: Floresta, Sanga
Funda, Florais do Paraná, Riviera e
Brasília. O serviço será realizado
das 19h às 20h30 e a previsão é
de que o abastecimento seja
normalizado por volta das 22h.
Quem tem caixa de água não deve
ter problema. A orientação é evitar
desperdícios.  O Serviço de
Atendimento ao Cliente é feito pelo
telefone 0800 200-0115, que
funciona 24 horas. Ao ligar, tenha
em mãos a conta de água ou o
número de sua matrícula.

Santa Cruz no seco
A Sanepar informa que nesta quinta-
feira (28) fará obra de interligação
de redes de água para melhorar o
serviço de distribuição de água na
cidade. A obra será executada das
13h às 18h e pode afetar o
abastecimento de água no Bairro
Santa Cruz, zona oeste de Cascavel.
A normalização do sistema está
prevista para a noite e será gradativa.
Em caso de chuva ou condições
operacionais adversas, os serviços
poderão ser cancelados. Quem tem
caixa de água não deve ter problemas. A
orientação é evitar desperdícios.

Sanepar fará “pente-fino”
em 4.600 imóveis da cidade

cos adicionam corante em vasos
sanitários, pias, tanques e ralos
para identificar o destino do esgo-
to e da água de chuva.

Se o imóvel não está com a liga-
ção correta, o proprietário será no-
tificado para regularizar a situação.
Conforme determina o Código Sa-
nitário Estadual, é obrigatória a li-
gação de todos os prédios residen-
ciais, comerciais e industriais loca-
lizados em áreas servidas por sis-
tema de coleta de esgoto.

O lançamento indevido do esgo-
to provoca danos ao meio ambien-
te e à saúde das pessoas. O des-
pejo irregular causa mau cheiro,
poluição, proliferação de insetos e
favorece o surgimento de doenças

de veiculação hídrica. Já a irregula-
ridade por conta do despejo da
água de chuva na rede coletora
de esgoto pode provocar extra-
vasamento e prejudicar o pro-
cesso de tratamento.

 Higienização em reservatório
A Sanepar informa que nesta quinta-feira (28) fará serviços de higienização do

reservatório de água tratada Jorge Lacerda, em Cascavel. O trabalho será realizado
das 23h da quinta-feira até a 0h30 do dia 1º de março. Isso pode provocar o

desabastecimento temporário nos Bairros Cancelli, Tropical, Parque Verde, Santo
Inácio, Coqueiral e Alto Alegre. A normalização do sistema está prevista para a

madrugada e será gradativa. Em caso de chuva ou condições operacionais adversas
os serviços poderão ser cancelados. A orientação é evitar desperdícios.

DIVULGAÇÃO
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 O Rotary International completou
114 anos de fundação no último sá-
bado (23). O primeiro clube de pres-
tação de serviços do mundo foi fun-
dado no dia 23 de fevereiro de 1905.

Em poucos anos a instituição se
espalhou pelo planeta e hoje está
presente em mais de 217 países e
regiões, num total de 1,2 milhão de
rotarianos, distribuídos em mais de
35 mil clubes. Em Cascavel há oito
clubes de Rotary e todos se dedi-
cam às mais variadas atividades de
prestação de serviços.

Para celebrar os 114 anos, a
Família Rotária de Cascavel, refor-
çada pelos Rotary Clubs de Santa
Tereza do Oeste e Boa Vista da Apa-
recida, realizou almoço de confra-
ternização no último domingo (24)
na sede da AABB. O evento reuniu
mais de 370 participantes e con-
tou com atividades que se esten-
deram durante o dia, com sorteio
de brindes, bingo e atividades re-
creativas para as crianças.

O evento contou com a presen-

114 anos de Rotary são
celebrados em Cascavel

 HISTÓRIA DO ROTARY
Fundado em 23 de fevereiro de 1905, quando o advogado Paul Harris se reuniu com três amigos em um pequeno

escritório no centro de Chicago (EUA) e criou o Rotary. Eles queriam reavivar o espírito de amizade conhecido em suas
cidades natais. Mais pessoas foram convidadas a juntar-se ao grupo à medida que o clube se tornou mais conhecido. Ele

foi denominado “Rotary”, já que o local onde os sócios se reuniam era rotativo - cada vez no escritório de um deles.
Durante o ano rotário de 1911/12, a Associação se tornou internacional devido ao estabelecimento de um Rotary Club em

Winnipeg, Manitoba, no Canadá. Pouco depois o Rotary cruzava o Oceano Atlântico para estabelecer clubes na
Inglaterra, na Irlanda e na Irlanda do Norte. A Associação Nacional de Rotary Clubs se tornou assim a Associação

Internacional de Rotary Clubs em 1912, para em 1922 adotar o nome de Rotary International (RI). Antes de chegar ao seu
vigésimo aniversário, o Rotary já contava com quase 200 clubes, e mais de 20.000 sócios ao redor do mundo.

O empreendimento mais ambicioso do Rotary, anunciado em 1985, é o programa Polioplus - uma abrangente campanha
cujo objetivo é a erradicação da pólio. Conduzida com a cooperação de governos nacionais e agências não

governamentais, como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a
Pólio é um paradigma de cooperação dos setores públicos e privado na luta contra uma doença. O Polioplus ajuda

programas de erradicação da poliomielite, oferecendo vacinas, vigilância e mobilização social.
Atualmente, o Rotary International incentiva seus clubes a se dedicarem às mais variadas atividades de prestação de serviços,

como combate à fome, proteção ao meio ambiente, prevenção de violência, alfabetização, combate ao abuso de drogas,
erradicação da poliomielite, serviços à juventude e aos idosos, bem como conscientização e educação sobre a Aids.

ça da governadora do Distrito
4640, a cascavelense Sonia Taube
Linero, associada do Rotary Club
de Cascavel Paz. Segundo ela, esse
evento foi uma oportunidade para
lembrar e reviver a história do Ro-
tary, além de ser um momento de
integração e promoção do compa-
nheirismo entre os rotarianos e
seus familiares.
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EVENTO em Cascavel reuniu
mais de 370 participantes

GOVERNADORA do Distrito 4640, Sonia Taube
Linero, prestigiou o evento comemorativo em Cascavel
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gente@jhoje.com.br

Aquele
uauuuuuu de
hoje para
Francys
Golfetto, Miss
Cascavel 2019

FERNANDO ROCHA DOS REIS

Sempre divando, com Eduardo Silva e Nelcelso Jofre
Pereira, Dila Silva completa mais um ano de vida.
Parabéns!

Encontro da Mulher I
A Vice-Presidência de Assuntos da Mulher Empresária da

Acic promove evento especial dia 7 de março, às 19h30, no
novo auditório da associação comercial de Cascavel. É o 5º
Encontro da Mulher Empresária, destinado gratuitamente às
empresas filiadas e no valor de R$ 50 para não associados.

Encontro da Mulher II
 O ponto alto será a encenação da peça de teatro Nós
dois, com Os Amadores Cia de Teatro. É uma comédia

romântica que trata de situações do cotidiano.
Informações: (45) 3321-1408.

Felicidades!
Edson Antonio Fiorenza,

Márcia Baron, Diego Larrosa,
Paulo Melo, Cris Lara Farias,
Milton José Gnoato Junior,
José Maria, Rafael Paranhos,

Victor Velazquez, Joanil
Reinaldo Santos, Elaine
Turcatel e Robertinho

Magalhães.

Treinão da Fantasia
A Track&Field e a Liga Etapa Cascavel promovem uma

corrida pra lá de divertida. Será no sábado dia 23 de março,
às 20h. A proposta: correr fantasiado!!! E gratuito!! E o

melhor: Noturna. Garanta sua vaga gratuitamente em
qualquer compra na loja Track&Field Shopping JL Cascavel.

Anna Luíza
Olha só que legal! O Projeto
Livrai-Nos promove neste
domingo (3) Manhã de

Autógrafos com Anna Luíza
Steinkopf, que apresenta a obra
“Novas História de Anna Luíza”,
destinado a todos os públicos,
sobretudo crianças e jovens.
Será na Feira do Teatro, atrás

do Teatro Municipal de
Cascavel, das 10h às 12h.

Se você se acha mais
forte que uma galinha,
então bote um ovo...

Cuidado!
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
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Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discus-
sões íntimas. Este é o momento para desenvolver
seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer
um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lem-
brar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

To
ur

o

Uma lua cúmplice lhe promete momentos inesque-
cíveis com as pessoas próximas a você. A felicida-
de está ao seu alcance. Você vai se sentir assedi-
ado no final do dia e seria uma boa ideia ter um
descanso de verdade e tomar ar fresco.

G
êm

eo
s Seu ritmo de vida está se intensificando, mas não

se esqueça de si mesmo neste turbilhão de ativi-
dades. Você vai sentir a necessidade de ficar so-
zinho e uma real necessidade espiritual de se
concentrar em si mesmo.

C
ân

ce
r Hoje, você vai ter que fazer algumas reavalia-

ções importantes. Mantenha a calma e retro-
ceda. Você vai sentir uma queda de energia.
Você está pensando muito, mas o que precisa
é de total relaxamento.

Le
ão

Sua autoconfiança aumentará. O momento é pro-
pício para endireitar as coisas com uma pessoa
ao seu redor. Seu estado de ânimo está receben-
do um impulso e você vai se beneficiar de um sur-
gimento de ideias otimistas e dinâmicas.

V
ir

ge
m A profundidade de suas convicções será comunicati-

va. Expresse-se sem falsa modéstia, a mensagem será
transmitida. Cuidado com o sistema digestivo e dê uma
boa olhada em sua dieta, certificando-se de que você
tem a nutrição que realmente precisa.

Li
br

a

Você está lutando pelos seus objetivos com coragem
e determinação. Mantenha os olhos abertos, há alia-
dos úteis no seu caminho hoje. Você ficará melhor
equipado para enfrentar as suas obrigações se gas-
tar energia de forma mais saudável e equilibrada.

E
sc

or
pi

ão Você vai se sentir mais confiante e decidido a tor-
nar os seus sonhos realidade. Você está em gran-
de forma e gera energias sem chamar a atenção
de ninguém.

Sa
gi

tá
ri

o Você terá a chance de resolver um conflito com
alguém próximo. Perdoar vai deixá-lo mais alivia-
do do que você pensa. Sua irritabilidade com er-
ros de outras pessoas realmente revela a tensão
e você com certeza deve levar isso em conta.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você precisa ser delicado para poder obter satis-

fação. Será essencial controlar a sua impaciên-
cia, acima de tudo. Sua energia tende a ficar está-
vel, mas não use isso como desculpa para o ex-
cesso na alimentação.

A
qu

ár
io Você verá as coisas sob um ângulo mais positivo e as

pessoas próximas a você notarão. Isso permitirá que
você use seus talentos em benefício de todos. Cuida-
do com ar condicionado, vento e correntes de ar. Pro-
teja-se do frio, em geral. Você está suscetível a ele.

 P
ei

xe
s Algumas opções inesperadas para o futuro já

estão abertas para você. Esteja aberto para o que
acontece e não deixe as oportunidades passa-
rem por você. Você se sente cansado e isso é sinal
de que está exagerando. Descanse.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01
Homicídios 02
Latrocínios 00
Confrontos 02
Mortes no trânsito 00

Na manhã desta terça-feira (26)
senta no banco dos réus no Tribunal
do Júri de Foz do Iguaçu Darlei Natal
Gabana, acusado pela morte de Wal-
ter Antonio Pértile, ocorrida no dia 17
de agosto de 2007, dentro do escri-
tório de contabilidade do qual os dois
eram sócios em Cascavel.

O caso foi transferido para Foz
porque gerou bastante comoção po-
pular e houve preocupação de que
pudesse interferir na decisão do júri.

Darlei responde por homicídio
simples. O assistente de acusa-
ção advogado Jorge Giulian disse
que as qualificadoras do homicí-
dio foram derrubadas anos atrás
após a defesa de Darlei apresen-

Mesmo se for condenado,
Gabana deve ficar solto

 Reportagem: Bethania Davies

tar recurso. “Mesmo sem qualifi-
cadoras, existe a autoria, existe
a vítima e existe o homicídio. A
defesa deve sustentar legítima
defesa então o que será discuti-
do é se houve legítima defesa ou
o excesso doloso”.

Mesmo que seja condenado,
Darlei não será preso: “É um caso
muito difícil, então não tem como
termos um prognóstico correto,
mas como é homicídio simples e
ele é réu primário, há uma tendên-
cia nos tribunais de se manter o
que já vinha sendo praticado. Se o
acusado está preso, fica preso, se
está em liberdade, responde em li-
berdade”, antecipa Giulian.

Segundo ele, apesar da tensão
em torno da história, o fato de o
julgamento ser fora de Cascavel fa-
cilita a condução do júri. “Apesar
da pressão em torno do caso, nós
olhamos de fora, o outro advogado
é de Curitiba e os jurados estão
cada vez mais técnicos, então o que
o júri decidir será justo”.

Um homem de 39 anos morreu em confronto com
a Polícia Militar na noite de domingo (24) no
Bairro Universitário, em Cascavel. Segundo a PM,
Igor Alexandro de Matos e mais dois homens
consumiram bebidas em um bar e na hora de
pagaram a conta houve discussão com o dono do
bar, o qual foi ferido com um corte de faca na
mão. Dois deles foram detidos, mas Igor conseguiu
fugir. Ele voltou pouco depois ao bar armado,
possivelmente para se vingar do proprietário, mas
atingiu uma mulher e um policial. Ele fugiu, mas a
polícia iniciou as buscas e Igor foi encontrado no
meio de um matagal na Rua Itajaí, não muito longe
do bar. Houve troca de tiros e Igor morreu antes
mesmo da chegada do socorro.

Duas mulheres ficaram feridas em mais um acidente
envolvendo um carro e um ônibus do transporte público
de Cascavel na manhã dessa segunda-feira (25).
Testemunhas relataram que o Fiat Punto seguia pela
Avenida Brasil quando tentou virar à esquerda e foi
atingido pelo ônibus, que trafegava pela faixa exclusiva.
Com o impacto, a passageira do ônibus Roseli
Gonçalves dos Santos, de 46 anos, caiu e havia
suspeita de fratura de costela. Fernanda Nogueira dos
Santos, de 37 anos, sofreu uma contusão na cabeça.
As duas foram encaminhadas para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo Neves.

FÁBIO DONEGÁ
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 Representado pelo gerente de
esporte estudantil, André Mattos,
e pelo supervisor de esporte estu-
dantil, Arthur Correa, o COB (Comi-
tê Olímpico do Brasil) está em Cas-
cavel, nessa segunda e terça-feira,
para uma série de visitas e reuni-
ões a fim de analisar o pedido da
cidade para sediar a fase regional
Sul/Sudeste dos Jogos Escolares
da Juventude, que tem previsão
para ser realizada em agosto e reu-
nir cerca de 1,5 mil pessoas duran-
te quatro dias de competição.

“Nossas maiores necessida-
des são: apoio governamental, ces-
são de espaços para competição
e rede hoteleira com disponibilida-
de de valor de tarifa. Esses três
pontos são os principais”, explicou
André Mattos antes de se reunir
com o prefeito em exercício Alécio
Espínola, na Prefeitura.

Ainda ontem, os representantes
do COB e uma comitiva local se reuni-
ram com representantes da rede ho-
teleira e visitaram a estrutura espor-
tiva do Centro Universitário FAG.

André Mattos detalhou o que
busca em cada uma das três visi-
tas: “do apoio governamental bus-
camos a contrapartida, que é o

COB avalia três itens
no caderno de encargos

Logística e
investimento
O investimento municipal para
Cascavel sediar os jogos está
estimado com valor máximo de
R$ 250 mil. Esse valor diz
respeito ao transporte que
deverá ser disponibilizado às
delegações participantes. Dele
fazem parte o traslado
aeroporto-hotéis-locais de
competição. Já da rede hoteleira
a “disponibilidade de valor de
tarifa” diz respeito ao preço das
locações, que devem incluir café
da manhã, almoço e janta para
atletas e equipes de arbitragem.
Esse é o investimento do COB nos
Jogos, e esse valor gira em torno
de R$ 800. Entretanto, o
presidente da Fundação
Municipal de Esporte e Cultura
de Cascavel, Léo Mion, acredita
que esse valor possa mais que
dobrar para a cidade: “a
competição reunirá atletas de 12
a 17 anos de idade, e em 2018
cerca de 80% deles viajaram
para competir acompanhados
dos pais, o que acaba ocupando
outra parte da rede hoteleira e
movimentando cerca de 1,5 mil
pessoas e R$ 2 milhões em
quatro dias de Jogos.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

transporte interno e a cessão dos
locais de jogos; dos espaços para
competição buscamos saber se
eles se enquadram nas regras ofi-
ciais, como, por exemplo, em rela-
ção ao tamanho de quadra, altura
de ginásio, arquibancadas e vesti-
ários; e da rede hoteleira buscamos
a disponibilidade de valor de tari-
fa, que é um fator que normalmen-
te define a sede”, explica o geren-
te de esporte estudantil do COB,
que no fim do mês de março dará
o parecer sobre a cidade escolhi-
da para sediar a Regional Sul/Su-
deste dos Jogos Escolares da Ju-
ventude. Cascavel concorre com
duas cidades de Santa Catarina:
Joinville e Blumenau.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elton Andre de Moura e Cristina Pereira de Souza
2- Valter Luis Valoria da Silva e Marelise Fatima de Andrade Kindler
3- Amarildo Lemos Meira e Talita dos Anjos
4- Fabio Junior Walter e Ariane Rocha de Lima
5- Paulo Sérgio da Silva e Tatiane Ferreira Lisbôa
6- Rodrigo Francisco Favero e Claudineia Padilha
7- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
8- Nelson de Lima Ferreira e Angelina Menezes Baptista
9- John Ross Perin e Elisângela Bortoluzzi Teixeira
10- Mauricio Lopes Proença e Maria Iracema Gimenez Sequeira
11- Thiago Alberto Monteiro e Andressa Schroder
12- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
13- Caue Dias Munhoz e Vitoria Aparecida Ceresoli
14- Jhonatan Marques da Silva e Raffaely Perlin Carvalho

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

 O título da Taça Barcímio Si-
cupura Jr rendeu ao Toledo vagas
na Copa do Brasil e Série D do
Campeonato Brasileiro de 2020,
pois o Porco já é, na pior das hi-
póteses, o vice-campeão geral do
Paranaense de 2019. Com isso,
os times que buscam um lugar na
quarta divisão nacional podem
obtê-la até com um oitavo lugar na
classificação geral do Estadual.

É que o Campeonato Paranaen-
se distribui duas vagas para a Sé-
rie D e têm direito a elas o cam-
peão e vice. Assim, resta uma a ser

 Amistosos
Enquanto Coritiba e Toledo se
preparavam para decidir a 1ª
Taça do Paranaense, FC
Cascavel e Cascavel CR
intensificavam a preparação
para estrear na 2ª Taça, no dia
10 de março. No último sábado,
a Serpente Aurinegra recebeu o
União, de Francisco Beltrão, em
seu CT, e venceu por 1 a 0, com
um gol de Diego Torres. Já a
Serpente Tricolor foi a Foz do
Iguaçu enfrentar a equipe local
e venceu por 2 a 1, marcando os
três gols do jogo. Sassá abriu o
placar para os visitantes,
Cristiano, com um gol contra,
colocou o Foz em igualdade e o
estreante Vitor Carvalho fez o
gol da vitória cascavelense no
último minuto do jogo. Neste
sábado, o Cascavel CR fará
amistoso com o Batel no Estádio
Olímpico, às 10h.

Vaga na Série D pode
vir até com 8ª posição

definida, e como Athletico, Coritiba,
Paraná Clube, Londrina e Operário
já estão em divisões superiores, a
vaga na Série D ficará automatica-
mente com a equipe que terminar
atrás desses times na classifica-
ção geral, caso eles ocupem da 2ª
a 7ª posição - independentemente
de quem ocupe cada posição.

Ocorre que a Federação Para-
naense de Futebol tem três vagas
a distribuir na Série D, e até 2017
a terceira vaga ficava com o cam-
peão da Taça FPF, competição

sub-23 que não foi realizada ano
passado por falta de equipes in-
teressadas. Com isso, o Estadu-
al 2018 distribuiu três vagas para
a Série D deste ano.

Assim, caso não haja novamen-
te a Taça FPF, no segundo semes-
tre, e Furacão, Coxa, Gralha, Tuba-
rão e Fantasma terminem o Para-
naense entre os sete primeiros, o
time que terminar em oitavo deve-
rá ser confirmado pela Federação
como representante do Estado na
Série D do Brasileiro 2020.
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 Santos e River Plate-URU se en-
frentam nesta terça-feira, às 19h15
(de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo
de volta da primeira fase da Copa Sul-
Americana. Na partida de ida, em
Montevidéu, empate em 0 a 0.

O Peixe vem de empate com o
Palmeiras pelo Paulistão, por 0 a
0, no Allianz Parque, no último sá-
bado. No mesmo dia, os Darsene-
ros, apelido do time uruguaio, go-

PAULISTA
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 19 8 6 1 1 16 6 10
2º Red Bull 15 8 4 3 1 11 6 5
3º Ponte Preta 10 8 2 4 2 6 4 2
4º São Caetano 4 8 0 4 4 8 16 -8

GRUPO B
1º Palmeiras 15 8 4 3 1 7 2 5
2º Guarani 13 8 4 1 3 10 10 0
3º Novorizontino 13 8 3 4 1 6 6 0
4º São Bento 3 8 0 3 5 3 12 -9

GRUPO C
1º Corinthians 13 8 4 1 3 7 7 0
2º Bragantino 10 8 2 4 2 10 13 -3
3º Ferroviária 9 7 2 3 2 5 5 0
4º Mirassol 8 8 2 2 4 6 13 -7

GRUPO D
1º Oeste 12 7 3 3 1 8 5 3
2º Ituano 11 8 3 2 3 12 7 5
3º São Paulo 10 8 3 1 4 9 7 2
4º Botafogo 4 8 1 1 6 6 11 -5

Mirassol 2x1 São Bento
Bragantino 1x1 Novorizontino

Guarani 2x1 São Caetano
Palmeiras 0x0 Santos
São Paulo 0x0 Red Bull

Ponte Preta 1x1 Ituano
Botafogo 0x1 Corinthians

ONTEM
Ferroviária x Oeste

AMANHÃ
21h30 Palmeiras x Ituano

SEXTA-FEIRA
18h45 São Caetano x Mirassol
21h Guarani x Ferroviária

SÁBADO
16h30 São Bento x Corinthians
16h30 Red Bull x Novorizontino
19h Santos x Oeste

DOMINGO
17h Bragantino x São Paulo

SEGUNDA-FEIRA
20h Ponte Preta x Botafogo

8ª RODADA

9ª RODADA

GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 17 7 5 2 0 21 1 20
2º Internacional 16 8 5 1 2 9 7 2
3º Caxias 13 8 4 1 3 10 8 2
4º São José 12 7 4 0 3 8 6 2
5º Aimoré 12 8 3 3 2 10 9 1
6º Pelotas 11 8 3 2 3 7 6 1
7º São Luiz 11 8 3 2 3 8 10 -2
8º N. Hamburgo 11 8 3 2 3 6 11 -5
9º Juventude 10 8 3 1 4 8 11 -3
10º Avenida 6 8 1 3 4 4 12 -8
11º B. de Pelotas 4 7 0 4 3 4 10 -6
12º Veranópolis 3 7 0 3 4 5 9 -4

Juventude 2x3 São Luiz
Avenida 0x1 Internacional
Caxias 2x0 Pelotas
Aimoré 4x2 N. Hamburgo

ONTEM
Grêmio x Veranópolis

HOJE
São José x B. de Pelotas

SÁBADO
19h Grêmio x São José

DOMINGO
16h Internacional x Aimoré
17h B. de Pelotas x São Luiz
17h N. Hamburgo x Avenida
17h Veranópolis x Pelotas
19h Juventude x Caxias

8ª RODADA

9ª RODADA

CARIOCA
GRUPO B

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

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

Resende 0x1 Volta Redonda
Bangu 0x2 Fluminense

Boavista 1x1 Madureira
Botafogo 1x1 Vasco

Flamengo 4x1 Americano
Cabofriense 2x0 Portuguesa

QUINTA-FEIRA
21h Portuguesa x Flamengo

SEXTA-FEIRA
16h Madureira x Bangu
16h Fluminense x Resende

SÁBADO
16h30 Vasco x Boavista
16h30 Americano x Cabofriense
19h Volta Redonda x Botafogo

1ª RODADA

2ª RODADA

LIBERTADORES
21h30 Caracas x Melgar

COPA DO BRASIL
21h30 Atlético-CE x Atlético-GO

   CAMPEONATO GAÚCHO
19h15 São José x B. de Pelotas

            SUL-AMERICANA
19h15 Santos x River Plate-URU
21h30 Fluminense x Antofagasta

       PERNAMBUCANO
20h30 Vitória x Santa Cruz

       INGLÊS
16h45 Cardiff x Everton
16h45 Huddersfield x Wolverhampton
16h45 Leicester x Brighton
17h Newcastle x Burnley

   COPA DA ITÁLIA
17h Lazio x Milan

         COPA DA FRANÇA
17h10 PSG x Dijon

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
GAÚCHO

Grêmio ? x ? Veranópolis
   PAULISTA

Ferroviária ? x ? Oeste

learam o Racing por 4 a 1, pelo pri-
meiro turno do campeonato nacio-
nal do Uruguai.

Para este jogo, o Santos tem os
desfalques do volante Jean Lucas, que
só pode ser inscrito na segunda fase
do torneio, do lateral-esquerdo Orinho,
do meia Christian Cueva e do atacan-
te Rodrygo, que cumprem suspensão
automática. Já o River não tem des-
falques para a decisão da vaga.

Santos na Sul-Americana

FLU ESTREIA
Depois de vencer o Bangu na
estreia da Taça Rio, o Fluminense
agora volta suas atenções à Copa
Sul-Americana, na qual estreia
nesta terça-feira, às 21h30 no
Maracanã, contra o Antofagasta,
do Chile. O Flu ainda não poderá
contar com Paulo Henrique Ganso,
Léo Santos, Allan e Nino, que
acertaram com o clube após o
prazo de inscrições. Este será
apenas o terceiro jogo dos
chilenos em 2019. Enquanto isso,
o Flu some nove jogos, seis
vitórias, um empate e duas
derrotas. São 20 gols marcados e
quatro sofridos.

Em uma negociação relâmpago que pegou os torcedores
rubro-negros de surpresa, o Flamengo negociou, ontem,
o atacante Henrique Dourado com o Henan Jianye, da
China. O jogador de 29 anos embarcou ontem mesmo
com destino ao novo clube. As negociações avançaram
durante a madrugada, e o jogador realizou exames pela
manhã. Dourado, que assinou contrato de dois anos,
disputou 46 jogos pelo Flamengo e marcou 15 gols.
Ele foi o artilheiro do time na temporada passada, ao
lado de Paquetá. Nesse ano, marcou dois gols. Um
dele de bicicleta, no empate com o Resende. Dono de
75% do passe do jogador, Flamengo vai receber entre
R$ 18 milhões e R$ 20 milhões na negociação.

FLA IMAGEM
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