
PÁGINA

04
Vereadores fiscalizam
denúncia de frutas
estragadas na merenda

PÁGINA

13
Rapaz diz que vítima
reagiu e que a matou
“porque se assustou”

Adefica “recomenda” que
cadeirantes fiquem em

casa até sistema melhorar

A polêmica envolvendo as mudanças do sistema de transporte público de Cascavel ga-
nhou mais um capítulo ontem. Devido à quantidade de problemas relatados, o presidente
da Adefica (Associação dos Deficientes Físicos) recomendou que os cadeirantes fiquem em

casa e evitem usar os ônibus até que a situação melhore. Os cadeirantes reagiram, e
cobram o direito de ter acesso a um serviço de qualidade “sem restrição de uso”.
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 Secretário da Fazenda do Paraná,
Renê Garcia Júnior, ao apresentar

os resultados das finanças do
Estado referentes a 2018.

 “A situação do
Paraná, comparada a
outros estados, não é
tão ruim, mas ainda

temos muito a fazer e
a situação exige

controle de gastos,
análise de processos e

de desempenho e
busca de eficiência”.

Opinião
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
06/03 - 13h05

Kellin Inocêncio é professora do curso de Pedagogia nas modalidades
Presencial e a Distância do Centro Universitário Internacional Uninter

 Ao observarmos os processos históricos da educação brasileira,
compreenderemos alguns encaminhamentos educacionais e “sociais”
que se conservam até a contemporaneidade. Um exemplo disso é a
relação estabelecida entre escola e sociedade. Sim, essa relação per-
severa desde o surgimento da escola em solo brasileiro, caminhando
conforme os interesses não somente políticos e econômicos, mas, igual-
mente, pelo cenário social.

No presente, nos deparamos com o discurso frenético de que a
escola precisa trazer a família para adentrar os portões escolares e, na
mesma perspectiva, a família deve, por sua própria responsabilidade,
aproximar-se da instituição escolar.

De fato, essa relação na prática se configura um tanto quanto des-
gastada e, a partir desse contexto, fica perceptível um “quase” pedido de
socorro vindo pela maior parte dos docentes que atuam na educação
básica brasileira: “Família, eduquem suas proles!”

Essa situação quase que insustentável se dá pela inversão de valo-
res estabelecidos pela própria sociedade que, equivocadamente, atri-
buiu para a escola a principal função de educar, indo além das questões
cognitivas, de ensino e aprendizagem.

Para tanto, a escola se respalda legalmente em diversos contextos,
um deles é a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
que apresenta em seu segundo artigo a partilha no ato de educar crian-
ças e jovens brasileiros, estabelecendo assim um significativo tripé envol-
vendo o Estado, a família e a sociedade.

Tal situação nos permite uma reflexão intensa sob quais perspec-
tivas estamos educando nossos filhos e transferindo a eles valores
que, nem sempre, se adéquam às necessidades sociais contemporâ-
neas. Em contrapartida, a escola precisa compreender situações que
vão muito além de diplomas docentes, livros didáticos ou planejamen-
tos e metodologias específicas. Ela precisa chegar a desenvolver seu
olhar humano e docente de fato, a fim de identificar a realidade, a
sociedade e o núcleo familiar de seu aluno. Assim, a escola vai contri-
buir na formação integral desse cidadão.

SOCIEDADE: A FAMÍLIA TAMBÉM EDUCA.

Chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

GERALDO BUBNIAK/ANPR
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Cuidado com o cão

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Condomínios rurais
Na Sala das Lideranças,
ontem, o assunto foi a
regularização de construções
de condomínios em áreas
rurais. O presidente do
Concidade, Adir Tormes,
participou de encontro com
empresários organizado pelos
vereadores Mauro Seibert (PP)
e Fernando Hallberg (PPL).

Mudanças
Entre as possibilidades está a
elaboração de uma emenda
para um projeto de lei
ordinária já em trâmite na
Câmara de Vereadores
incluindo custos, prazos e
regras para a regularização de
obras já existentes e futuros
empreendimentos. A
preocupação dos
parlamentares aumentou após
construções em áreas rurais
serem impedidas de receber
energia elétrica. O próximo
passo será levantar quantos
condomínios rurais existem e
realizar uma audiência pública.

Estourou, e agora?
O vereador Fernando Hallberg
cobra da prefeitura um plano

Aeroporto mais perto
A Construtora OTT, de Curitiba, antecipa a mobilização para montar

escritório em Cascavel. A empresa pretende agilizar as
contratações para organizar o canteiro de obras para o Terminal de
Passageiros do Aeroporto de Cascavel. A empreiteira quer ter toda

essa estrutura pronta antes mesmo da assinatura do contrato,
prevista para o retorno do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

de ação para reverter o
excesso de gastos com
pessoal. Como o gasto com a
folha está acima do
permitido, ele quer saber da
Secretaria de Finanças quais
as medidas que pretende
aplicar para reverter essa
situação. Hallberg estranhou a
ausência do Departamento de
Recursos Humanos na
prestação de contas.

Um passo atrás
Após elaborar projeto para
restringir a educação sexual
nas escolas e aumentar a
carga de ensino religioso e
moral, o vereador Rômulo
Quintino (PSL) pediu para que
a proposta voltasse para o
gabinete para “adequação”.

Homenageado
Está prevista para breve a
homenagem com a Medalha
de Honra ao Mérito Cultural
Darci Israel para o artista
J.Barroso, que tem 62 anos.
Ele viveu quatro décadas em
Cascavel. No portfólio estão
as músicas Apartamento Triste
e Adeus Mariana. Ele também
foi consagrado pelo Palhaço
Mexerica.

 Após assumir como presidente interino da Acamop
(Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná),
Euclides Kreutz convoca assembleia.

 O encontro será dia 23 de março, às 9h, em Cascavel, e a pauta é
a eleição da nova diretoria executiva biênio 2019/2020.

Para o vereador Aldonir Cabral (PDT), é importante que a
administração municipal instale placas em praças, parques e áreas
públicas indicando a necessidade de usar focinheiras em cães de
raças de grande porte. Entende ele que a situação é preocupante.

Arborização a
passos lentos

Passados quatro anos da
definição do Plano Municipal
de Arborização, apenas 16%
dos serviços estabelecidos
foram executados. O percen-
tual é apresentado pela Se-
cretaria Municipal de Meio
Ambiente, responsável pelo
cronograma de atividades,
obras e aquisições.

Em 2015 foi constatado
que em Cascavel havia
76.557 árvores. O plantio
de 52.186 deveria ter acon-
tecido, conforme o levanta-
mento técnico.

Além de estipular o míni-
mo de plantas por quadra, o
Plano indica a substituição
gradativa de árvores com ris-
co de queda, problemas fi-
tossanitários, exóticas inva-
soras, tóxicas, com proble-
mas à acessibilidade etc. O
problema é que especialmen-
te nas regiões centrais é fá-
cil constatar que árvores an-
tigas foram derrubadas sem
que qualquer outra planta fos-
se plantada no lugar, a exem-
plo da Rua Carlos de Carva-
lho esquina com a Avenida
Brasil. Aos poucos, a arbori-
zação urbana vai perdendo
espaço para o concreto.

Ao assumir a secretaria
há um mês, Wagner Seit
percebeu a necessidade da
implantação efetiva do Pla-
no de Arborização. “Houve
a identificação das espéci-
es por meio de estudos -
que ainda está em anda-
mento, pois é preciso fazer
isso em toda a cidade”.

A passos lentos, o levan-
tamento é feito.

O estudo apontou que  Reportagem: Josimar Bagatoli

seria preciso contratar qua-
tro equipes novas de plantio
e equipamentos. Essa cons-
tatação ocorreu ainda no se-
gundo ano depois da aprova-
ção do plano, em 2013.

A Secretaria de Meio
Ambiente enfrenta ainda um
outro problema: a falta de
mudas de árvores.

Dificuldade ocasionada
pela necessidade de se aten-
der um tamanho padrão da
planta - só quando ela atinge
uma altura ideal ela é replan-
tada. “Além disso, estamos
verificados espaços para
ampliação do viveiro - hoje
mantido na Fundetec [Funda-
ção para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico]”. A
estruturação ou a construção
de um novo viveiro está pre-
vista e deve ser concretiza-
da até 2021, quando todas
as ações estipuladas já de-
verão ter sido efetivadas.

O inventário feito há qua-
tro anos apontou que Casca-
vel “apresenta grandes proble-
mas no que tange à arboriza-
ção urbana, devido ao seu
crescimento acelerado, à fal-
ta de planejamento” e, com
isso, as falhas em acessibili-
dade, trânsito, fiação pública,
marquises e fachadas pas-
sam agora por correção.

Entre os investimentos
previstos para os próximos
anos estão: treinamento das
equipes para corte e poda,
criação e contratação de
equipes novas de corte e
poda, além dos plantios em
áreas urbanas e distritos.
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 O novo sistema de transporte
público de Cascavel já deu muito
que falar. Mas, passado o tumulto
maior registrado nos dois primei-
ros dias, um dos públicos que pa-
rece ainda sem solução são os ca-
deirantes. A situação se tornou tão
crítica, que o presidente da Adefi-
ca (Associação dos Deficientes Fí-
sicos) de Cascavel, Nelson Cabral,
partiu para o extremo: recomendou
que eles fiquem em casa e evitem
andar de ônibus.

“Quem puder evitar andar em
horário de pico, deve evitar. Está
bem complicado para os cadeiran-
tes... Porta muito estreita [do ôni-
bus], espaço pequeno para ficar
[dentro do ônibus]. E no horário de
pico as dificuldades se intensificam
devido ao grande número de pas-
sageiros”, explica. “Os cadeirantes
devem andar [de ônibus] somente
em casos em que realmente preci-
sa... quando tem uma consulta
médica marcada, aula, ou traba-
lho... Em outras situações, o me-
lhor é evitar para não passar ainda
mais dificuldade”.

Mas a boa intenção de Cabral
teve muita repercussão negativa.

Cleodomira Soares é professora
de artesanato, mora no Conjunto
Paulo Godoy e trabalha no Bairro

Adefica recomenda
“fiquem em casa”

Guarujá. Diariamente ela pega três
ônibus para realizar esse trajeto. Tudo
isso de cadeira de rodas. “Eu posso
e devo pegar ônibus a hora que eu
quiser. Isso é uma afronta à Consti-
tuição. Tenho direito a um serviço de
qualidade”, reclama. “Não podemos
pagar pelo erro de uma administra-
ção que nem sabe o que está fa-
zendo. Fomos um dos públicos
mais prejudicados com as mudan-
ças no transporte. Todos têm o di-
reito de pegar ônibus em qualquer
horário, para qualquer finalidade e
para qualquer lugar”, afiança.

Vida ainda mais difícil
Samara Padilha de Souza tem um filho cadeirante. Ela o leva quatro vezes por
semana à Apae, onde o menino de cinco anos faz tratamento. Sua vida, que já

não era fácil, ficou ainda mais difícil: “Está horrível esse novo sistema!
Dificultaram mais ainda o que já era difícil”, lamenta.

Mesmo sem limitação para se locomover, Jéssica Sanegali já presenciou a
dificuldade dos cadeirantes: “Simplesmente o pessoal lotou o ônibus e o

cadeirante ficou para trás. É um descaso total com esses passageiros... eles
estão sendo muito prejudicados... Esperamos soluções que atendam as

demandas de todos, sem restrições”.
Rosana Soares é mãe de um cadeirante de 20 anos e o leva duas vezes por

semana até a Apae. Ela reclama da dificuldade para entrar nos ônibus,
especialmente devido à quantidade de pessoas que se espremem para entrar

tudo pela mesma porta. “Os cadeirantes ficam para trás, nem conseguem
entrar nos ônibus. Quando entram, tem o problema dos motoristas... eles
correm demais. Precisam ter mais cuidado. Mas, por mais difícil que esteja

agora, não podemos nos limitar o uso. O transporte é público, não podem nos
tirar direitos garantidos”.

Cettrans: “está
tudo tranquilo”

O presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir
Pelissaro, acompanha de
perto esse primeiro mês de
operação do novo sistema de
transporte. Ele disse que
desconhecia a recomendação
da Adefica, mas garantiu que
não há razão, já que “a situa-
ção está tranquila”. “Os moto-
ristas foram treinados para dar
o suporte necessário no
embarque e no desembarque
dos cadeirantes. Na minha
visão, está bem tranquila essa
questão dos cadeirantes”.

 A confirmação de que frutas es-
tragadas e até podres teriam sido
entregues a Cmeis de Cascavel
mobilizou os vereadores, que hoje
pretendem amanhecer no depósi-
to da merenda escolar.

O Setor de Merenda Escolar
informou que já tomou as medi-
das necessárias para sanar o

Comissão fiscaliza merenda
problema e que, até que saia a
chamada pública da Agricultura
Familiar, o único fornecedor de
perecíveis é a MNC Alimentos,
de Maringá. E confirmou que de-
volveu itens que não apresenta-
vam boa qualidade. A reposição
chegou ontem, mas, mesmo as-
sim, em algumas unidades fo-

ram observadas em meio às cai-
xas frutas com qualidade ruim.

O vereador Paulo Por to disse
que chegou a hora de propor uma
solução diferente. “Temos de
avançar num debate para que o
dinheiro fique em Cascavel e a
prefeitura ofereça uma alimenta-
ção mais saudável”.

 Reportagem: Silvio Matos
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 O Programa de Conservação de
Solos e Água, iniciativa da Areac (As-
sociação Regional dos Engenheiros
Agrônomos de Cascavel), em parce-
ria com a Prefeitura de Cascavel, por
intermédio da Secretaria de Agricul-
tura, e com o Comder (Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural),
teve desdobramentos nesta semana
com a realização de uma reunião
envolvendo empresas de planeja-
mento agropecuário e fiscais da Ada-
par (Agência de Defesa Agropecuária).

O agrônomo e diretor da Areac,
engenheiro agrônomo Daniel Gala-
fassi, saiu do encontro satisfeito
com os resultados.

Segundo ele, as empresas deci-
diram se unir e serão as responsá-
veis pela elaboração dos projetos
relacionados ao Programa de Con-
servação de Solos e Água nas pro-
priedades em que a administração
pública coloca em prática atualmen-
te um dos maiores programas de
adequação de estradas rurais em
benefício do homem do campo. “Di-
ante da detecção de qualquer pro-
blema na propriedade, a prefeitura

Entidades aumentam
fiscalização no campo

 Erosão ainda é problema
Fiscais da Adapar, Américo Onaka e Nei Heiden participaram do encontro e

apresentaram a legislação vigente em torno das boas práticas de conservação
de solo nas propriedades e a necessidade por parte do agricultor em buscar a
assistência profissional para emitir laudos técnicos e um plano de conservação

de solos. “A maioria das notificações emitidas parte de denúncias feitas por
agricultores prejudicados pela erosão causada pela falta de conservação de
solo nas propriedades adjacentes”, destaca Onaka. “Há casos em que uma

denúncia pode se desdobrar em mais dez naquela microrregião fiscalizada”.
Segundo Onaka, o engenheiro agrônomo tem um papel dos mais relevantes

dentro do processo de conservação de solos e água, pois é o responsável pela
orientação necessária e adequada, evitando assim futuros infortúnios ao

produtor rural devido à falta de cumprimento da legislação ambiental e de
conservação de solos e água.

e o Comder farão um alerta ao pro-
dutor para procurar uma empresa
certificada de planejamento agrope-
cuário em busca da solução do pro-
blema. Nos casos de negligência ou
reincidência, entrará em cena a Ada-
par, aumentando os riscos de esse
agricultor ser notificado e autuado,
podendo responder pela prática de
crime ambiental, com duras conse-
quências”, alerta Galafassi.

ENCONTRO sobre projetos do programa de
Conservação de Solo e Água ocorreu na Areac

RETRANCA
O Comder (Conselho Municipal

de Desenvolvimento Rural de
Cascavel) se reúne nesta quinta-
feira (28), às 14h, no Sindicato
Rural. Entre os principais pontos da
pauta estão a criação de um museu
agropecuário no Município e a
apresentação de um estudo de
implantação para um novo frigorífico
de suínos e bovinos em Cascavel.

Quem apresentará o estudo de
viabilidade sobre o frigorífico é o
secretário de Agricultura, Ney
Haveroth, que mostrará um estudo
e colocará o assunto em debate.

Por fim, os conselheiros irão
discutir o andamento das reuniões
do grupo, formado por diversas
entidades, para combater e
controlar a infestação de borrachu-
dos na zona rural de Cascavel.
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Vasos de plantas, bebedouros 
de animais, pequenos depósitos 
móveis e lixo. Pode até parecer 
velho, mas esses ainda são os lo-
cais em que as equipes do Setor 
de Endemias de Cascavel têm en-
contrado o maior número de focos 
de larvas do mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, zica 
e chikungunya. 

A constatação foi feita durante 
trabalho de inspeção dos agentes 
na última semana na região dos 
Bairros Alto Alegre e Palmeiras. 
“O que temos percebido é que a 
população tem deixado de fazer 
sua parte, deixando materiais des-
necessários no quintal, o que faz 
com que o mosquito se prolifere e 
contamine mais pessoas com o ví-
rus da dengue”, afirma Ana Paula 
Barboza Iurkieviczs, coordenadora 
do Setor de Endemias da Secreta-
ria de Saúde de Cascavel.

41 casos de dengue 
Em Cascavel há 41 casos de dengue confirmados, dos quais 26 são de pessoas 

que moram nos Bairros Alto Alegre e Palmeiras. “São 39 casos autóctones e dois 
importados. Esse é um número muito alto para uma região da cidade. Por isso, 
precisamos da ajuda da população para conter o avanço do mosquito”, convoca 

Ana Paula.
No início do mês equipes do Setor de Endemias estiveram nesses bairros, 

que ficam na região oeste da cidade, para visitar os imóveis e se depararam com 
uma grande quantidade de casas fechadas, o que dificulta a ação de fiscalização 
e prevenção. Embora tenham sido deixados nesses imóveis avisos para que soli-
citassem o agendamento da visita dos agentes, o que pode ser feito via telefone, 
poucos fizeram contato com o setor. “Em alguns imóveis da região do Alto Alegre 
e do Palmeiras, onde a ação de retorno foi realizada, não houve sucesso no agen-
damento para inspeção. Por isso publicamos no Diário Oficial o comunicado para 
quem já recebeu esse aviso para que faça o agendamento. Caso isso não ocorra 
no prazo de cinco dias, o Setor de Endemias encaminhará ao Ministério Público 
a relação desses imóveis para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Não po-

demos deixar o mosquito da dengue se proliferar. Precisamos da ajuda de todos. 
Sozinhos, não vamos conseguir vencer esta luta”, completou Ana Paula.  

Arrastão contra a dengue
Para reduzir os focos de larvas 

e casos de dengue no Município, 
neste sábado (2) a Secretaria de 
Saúde e o Comitê Municipal de 
Combate ao Aedes aegypti reali-
zam ação de mobilização nos Bair-

ros Alto Alegre e Palmeiras das 
13h30 às 17h30.

A ação visa especialmente os 
imóveis que estavam fechados na 
última inspeção dos agentes, rea-
lizada semana passada. 
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Indústria inaugura ampliação

 INOVAÇÃO
As fábricas de líquidos e de sólidos que compõem a unidade fabril da Safeeds e o
centro administrativo entregues ontem são apenas uma parte do processo de

inovação e de tecnologia, afirma o empresário Ricardo Castilhos. Segundo ele, a
empresa conta com uma equipe altamente qualificada e parcerias com institutos
de pesquisa e universidades. “São marcas, registros, ciência, pesquisa, tecnologia,
segredos industriais, desenvolvimento de fornecedores, embalagens, registro de
marcas, uma série de processos que possibilitaram a construção da estrutura”.

A Safeeds Aditivos para Nutrição
Animal inaugurou ontem o novo cen-
tro administrativo e o complexo in-
dustrial, localizados na BR-467, em
Sede Alvorada. O prefeito em exer-
cício de Cascavel, Alécio Espínola,
prestigiou a solenidade.

A multinacional nasceu em Cas-
cavel e produz alta tecnologia para
alimentos seguros, com inovação
voltada para o futuro.

Com 15 anos, a indústria é líder
no mercado e está presente em cin-
co países, atendendo especialmen-
te a América Latina com produtos
registrados em mais de oito países
e com crescimento de 32% ao ano.

Segundo diretor-presidente da
Safeeds, Paulo Guerra, os empre-
endimentos - que incluem investi-
mentos em área física e outros pro-
cessos internos para a implemen-

tação de novas tecnologias e a bus-
ca de novos mercados - integram o
projeto Inova Agro, do Ministério da
Indústria, Comércio e Desenvolvi-
mento, que incentiva a criação de
parques tecnológicos para aditivos
de produção animal.

Com apoio do BNDES, o projeto
foi concebido e aprovado numa vi-
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Beleza em dose dupla: Juliana Preisner Collete Martini
comemora cinco anos da sua princesa, Maria Eduarda...

Quem recebe muito mais
carinho hoje do filhão é
Josana Aparecida Dranka
Horvath, que completa
mais um ano de vida.
Felicidades!

Porque beleza pouca é
bobagem... Clara Rossa,
em superprodução de
Rita Vargas

Meditação
Com base no Mindfulness (metodologia desenvolvida nos
EUA), o Meditare cria um método de atenção focada e

redução de estresse por meio da meditação. E você pode
conhecer mais sobre a técnica. A Palestra de Meditação não
tem custo e será na próxima quinta-feira (7), às 19h30, no

Teatro Municipal Sefrin Filho.

Felicidades!
Pedro Servilheire, Ermínia
Roldo Ortigara, Jeferson

Machado Bomfim, Jussimar
Link, Suzane Virtuoso, Rita

Souza, Franciele de Lima
Prieto dos Santos, André
França, Ado Gomes, Iomar
Holdefer, Carlos Takeshiro,
Helio Aparecido Bezerra e

Rita Sabrina.

Quintal Cultural
Neste sábado, às 16h, a

Casanoz promove o Quintal
Cultural. Muita música,

bloco de Carnaval,
conservatório Mulheres de

Luta e muito mais.

Neste Carnaval,         se
dirigir não beba,     mas se
for beber,       me chama!

certezas: uma é a morte;
Na vida      só temos duas

a outra é que um
número de São Paulo vai

te ligar, não

falar nada e desligar.
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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.
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Malhação
Solange é irônica com Gabriela. Márcio e 

Alex implicam um com o outro. Tito descobre 
que Nina é sua mãe. Nina afirma a Tito que 
Heitor não tem culpa pela mentira que inven-
tou a seu respeito. Jade, Pérola e Santiago 
elogiam o novo visual de Michael. Fabiana 
se revolta contra a manifestação dos alunos 
na escola. Gabriela comunica a Brigitte que 
decidiu se afastar do Sapiência.

Verão 90
Janaína atende ao pedido de Raimun-

do para substituir o chefe de sua cozinha. 
Quinzinho e Larissa tentam explicar um ao 
outro de onde conhecem Dandara e Diego. 
Raimundo alivia a conta de Patrick, ao per-
ceber que ele não tem dinheiro para pagar. 
Dandara resiste à tentativa de sedução de 
Quinzinho. Madá tem um sonho com Freddie 
Mercury, aconselhando que ela faça o pro-
grama como vidente. 

O sétimo guardião
Stella afirma que seguirá afastada de 

Aranha. Chega o dia da competição de ca-
ratê de Diana. Bebeto repreende Nicolau por 
não apoiar Diana. Júnior diz a Sóstenes que 
Gabriel não ameaça seu relacionamento com 
Luz. Luz cai no mesmo buraco em que Feijão 
se perdeu. Nicolau assiste à competição de 
Diana, que se emociona com a presença do 
pai. Sóstenes conversa com Murilo e conclui 
que o filho falou a verdade.  

Teresa
Teresa admite que está assustada, mas 

diz que ela já conhece a pobreza e não seria 
nenhum sacrifício voltar a viver com apenas 
o indispensável. Oriana diz a Luisa que gos-
tou de sua atitude pois demonstrou ter cará-
ter ao enfrentá-la, ainda que tenha sido para 
defender Teresa. Arthur diz a Martin que sua 
situação econômica está muito mal. Aída diz 
a Genoveva em frente a Teresa que Mariano 
ficou de passar para pegá-la depois que lhe 
entreguem seu carro novo, Teresa os obser-
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Cris/Julia sofre diante de  
Gustavo em julgamento

Em “Espelho da vida”, Cris/Julia sofre diante de Gustavo. Augusto passa mal. 
Albertina inventa em depoimento que Danilo roubou suas joias. Cris/Julia garante ao 

Inspetor que foi ela quem deu as joias a Danilo, e Eugênio tranca a filha em seu quarto. 
Alain comenta com Bola que Gustavo pode ter tirado a vida de Julia Castelo. Cláudio e 

Josi discutem, e Daniela conclui que os dois se gostam. O Inspetor afirma a Eugênio que 
Danilo será transferido para a prisão, quando Hildegard chega.

va aos beijos, muito felizes. Teresa pergunta a 
Fernando que se ama Luisa o suficiente para 
se casar com ela, mesmo sabendo que Arthur 
está arruinado. Fernando se surpreende mas 
confirma que ama Luisa e se casará com ela.

As aventuras de Poliana 
O clubinho MaGaBeLo é expulso do dia 

dos “Onzers”. João, sentado na calçada com 
Feijão, toca violão e Filipa vê, mandando Ciro 
parar com o carro. Claudia, brava, leva Lore-
na à padaria e acaba discutindo com Durval 
sobre a educação de seus filhos. Afonso, para 
impressionar Glória, dá de presente à Luísa 
um lindo arranjo de flores. João pergunta à 
Filipa por que ela está sendo tão legal com 
ele. Mirela tenta escrever um radionovela. 
Roger chega em casa e fica furioso ao ver 

João e Feijão, expulsando os dois. Lorena 
e João se encontram e ela leva o amigo até 
a casa de Mário e Luigi. Luca vai à casa de 
Mirela para ajudá-la com o roteiro. O evento 
“fake” do Comitê do laço Pink começa. João 
começa a ajudar o clubinho MaGaBeLo em 
suas investigações.

Jesus 
Jesus cura Bartimeu. Betânia lava os pés 

de Jesus com Nardo que seu pai deixou de 
herança e enxuga com seus cabelos. Jesus 
fica satisfeito e todos ali presentes emocio-
nados. Menos Judas. Caifás oferece recom-
pensa pelo paradeiro de Jesus. Petronius é 
enganado por rebelde e acaba golpeado por 
Barrabás, que sorri satisfeito.

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua
mente está cheia de novas ideias. Planeje suas ativi-
dades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

To
ur

o

Você terá uma ideia clara das intenções de algu-
mas pessoas. Há conclusões úteis que podem ser
tiradas aqui. Você precisa abandonar hábitos
antigos e revê-los de antemão antes de se dirigir
na direção certa.

G
êm

eo
s Você precisa desacelerar o seu ritmo. Não se sin-

ta culpado por fazê-lo, caso contrário pode se
sentir esgotado. Você não tem uma dieta equili-
brada - seria uma boa ideia parar e olhar o que
está fazendo errado.

C
ân

ce
r Você precisa fugir da realidade da vida diária.

Faça um favor a você mesmo e faça uma pausa,
você vai se sentir fisicamente exausto e precisa
recarregar suas baterias. Durma mais!

Le
ão

A clareza das suas ideias vai fazer você ganhar
alguns fãs e você defenderá a sua causa com
energia. Você tem confiança interior para en-
frentar suas obrigações, mas você ainda pode
relaxar.

V
ir

ge
m Você precisa saber mais coisas antes de tomar

uma decisão que o envolva. Você se beneficia de
influências planetárias que melhoram a sua moral
e estão indo na direção certa.

Li
br

a

Hoje é um bom dia para discussões familiares. Você
vai ser capaz de alcançar grande satisfação se não
ficar isolado. Você não será capaz de manter seu ritmo
de forma constante; precisará descansar. Uma viagem
para a praia ou alguma meditação seria ideal.

E
sc

or
pi

ão Você vai ter que fazer um compromisso se quiser
que seus planos funcionem sem problemas - olhe
as coisas em longo prazo. Você pode sentir os
músculos que está usando ultimamente - desace-
lere e relaxe seu corpo.

Sa
gi

tá
ri

o Os primeiros sinais de sucesso lhe darão impulso
hoje, mas não vá rápido demais. Você estará em
excelente forma durante todo o dia, apesar da
falta de sono, que está aumentando. Estar cansa-
do não é uma fraqueza.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você pode definir limites mais firmes e isso permite

que você perceba os jogos de outras pessoas.
Apesar dos relacionamentos tumultuosos, você
está em excelente forma e conseguirá manter o
ritmo sem esforço.

A
qu

ár
io O clima poderia ser tenso no aspecto emocional.

Você vai encontrar um equilíbrio, então começar a
pensar. As circunstâncias são uma razão para
manter sua vida privada separada. Não há nu-
vens à vista.

 P
ei

xe
s Você terá que tomar decisões repentinas. O dia

será muito carregado de emoções, mas no bom
sentido. Você estará mais ciente de suas necessi-
dades de hoje. Você tem melhor controle de suas
energias e estará no caminho certo.
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 A Operação Carnaval 2019 co-
meça à 0h desta sexta-feira (1º) e
segue até a meia-noite de quarta-
feira (6). Nesse período a PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) intensifica a
fiscalização nas ruas para coibir con-
dutas irregulares que ofereçam ris-
co, como embriaguez ao volante, ul-
trapassagens em local proibido, ex-
cesso de velocidade e entre outros.

Para isso, a polícia conta com
reforço no efetivo.

O chefe do núcleo de comunica-
ção da PRF no Paraná, Fernando Oli-
veira, reforça que, para evitar aciden-
tes, mesmo naqueles trechos onde
não há viatura policial ou radares fi-
xos instalados é fundamental que o
motorista repeite as placas de sina-
lização. “O cérebro humano faz uma
tarefa de cada vez, então se o moto-
rista está desatento ou se está divi-
dindo sua atenção com outra coisa
como o celular, por exemplo, a chan-
ces de cometer algum erro aumenta.

PRF reforça fiscalização
na Operação Carnaval

Além disso, em viagens longas é fun-
damental que o motorista procure fa-
zer uma pausa a cada três ou quatro
horas, ou então que ele reveze a di-
reção com outra pessoa habilitada.
Dirigir cansado, com sono, aumenta
a chance de erros e, por consequên-
cia, aumenta o risco de acidente”.

Segundo a PRF os dias de maior
movimento devem ser o fim da tarde
de sexta-feira e a manhã de sábado
e entre a tarde de terça e a manhã
de quarta-feira, dia 6. Veículos de
carga com dimensões excedentes ou
peso superior a 57 toneladas estão
impedidos de transitar em trechos

 MENOS MORTES
Dados da PRF, no Carnaval de 2018, mostram que nove pessoas morreram em

acidentes nas rodovias federais do Paraná, outras 169 ficaram feridas. “Em 2018
o feriado de Carnaval teve menos mortes que em 2017. Houve redução de 55%”,

cita o policial rodoviário Fernando Oliveira. De acordo com ele, as principais
causas de acidente nas rodovias são excesso de velocidade e desatenção. Dos
nove mortos no ano passado, três eram pedestres e morreram atropelados. A

PRF atendeu 198 acidentes no Estado na Operação Carnaval 2018.

AÍLTON SANTOS

FISCALIZAÇÕES serão intensificadas de 1º a 6
de março

de pista simples, das 16h às 22h
de sexta-feira, na manhã de sábado,
das 16h às 22h de terça-feira e na
manhã de quarta-feira.

AÍLTON SANTOS

Dois homens ficaram feridos em uma colisão frontal de dois
veículos no início da tarde dessa quarta-feira (27), na BR-277,
em Cascavel. O acidente aconteceu no KM 592, perto do
viaduto de acesso ao Bairro XIV de Novembro. Testemunhas
relataram que os dois veículos seguiam em sentidos contrários.
Um deles tentou ultrapassar e bateu de frente no outro. O
condutor da Fiorino ficou preso nas ferragens. Ele foi atendido
pela ambulância da Ecocataratas e encaminhado ao hospital com
escoriações e contusões pelo corpo. O condutor do Ford Focus,
identificado como Zoroastro Olivio da Anunciação, de 72
anos. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo. Filas se formaram
em ambos os sentidos da rodovia e a PRF (Polícia Rodoviária
Federal) orientou o trânsito.

PASSE o leitor
de QR Code do seu
celular para
assistir ao socorro
médico
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Giro da
Violência

Acidente na 467
Uma motociclista ficou ferida em um
acidente entre três veículos na PRc-467,
perto do viaduto do Brasmadeira, em
Cascavel, na tarde dessa quarta-feira
(27). Bianca Caroline Ilhéus, de 26
anos, relatou que seguia de moto no
sentido ao Trevo Cataratas quando foi
fechada por uma carreta, caiu e deslizou
até a lateral da pista. A vítima contou
que o caminhoneiro parou para prestar
socorro, e um Honda Fit que seguia
atrás desviou e capotou. A condutora
do carro ficou assustada, mas não se
feriu. O motorista da carreta deixou o
local após o capotamento. A PRE
(Polícia Rodoviária Estadual) foi
acionada para registrar a ocorrência.

Agressão
Uma mulher de 61 anos ficou ferida na
noite de terça-feira (26) após ter sido
agredida pelo companheiro. Ela sofreu
escoriações e uma forte contusão na
face. A vítima foi encaminhada para a
UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo. O fato
aconteceu na Rua Cuiabá, no Bairro
Alto Alegre. A Polícia Militar foi
acionada e deteve o acusado, um
homem de 64 anos. Ele foi levado para
a 15ª Subdivisão Policial.

Agrotóxicos
Policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul de Cascavel
recuperaram na manhã de ontem
grande quantidade de agrotóxicos sem
procedência. Os produtos estavam em
uma residência na Rua Agenor Miotto,
no Bairro Cascavel Velho. A polícia
chegou até o local por meio de
denúncia anônima. Ninguém foi preso.

Rapaz confessa,
e diz que matou

porque se assustou

 Reportagem: Bethania Davies

A investigação sobre a morte de
Sonia Massae Toguti, de 47 anos,
teve um desfecho totalmente dife-
rente do que havia sido divulgado
um dia antes. Na terça-feira, a De-
legacia de Homicídios tratava como
feminicídio e praticamente descar-
tava latrocínio (roubo seguido de
morte). Ontem, a história se reve-
lou bem mais macabra.

Segundo a titular da Delega-
cia de Homicídios, Raíssa de Var-
gas, uma série de acontecimen-
tos levaram a polícia a capturar
o suspeito, que após uma noite
na cadeia confessou o crime:
matou por um celular.

“Nós suspeitamos que poderia
não se tratar de um feminicídio
quando concluímos que a vítima ti-
nha vida idônea e nenhuma relação
amorosa. Analisando as imagens
das câmeras de segurança, vimos
que o suspeito que aparece tem um
andar muito característico. Ele foi
a única pessoa que esteve no local

naquele horário”.
De posse dos vídeos, as equi-

pes de investigação buscaram nos
arquivos policiais registros que in-
dicassem essas características,
mas foi uma denúncia anônima que
fez a polícia chegar a Gustavo Livi-
na, de 19 anos.

Com apoio do GDE (Grupo de
Diligências Especiais), a diligência
encontrou o rapaz em uma área fre-
quentada por usuários de drogas,
na Rua Visconde de Guarapuava,
ainda na tarde de terça-feira (26).
Naquele dia, a polícia não quis fa-
lar sobre a prisão.

No fim da manhã de ontem, a
delegada Raíssa convocou coletiva
para falar sobre a prisão e a sus-
peita de latrocínio. Até então, Gus-
tavo negava o crime. À tarde, a polí-
cia disse que ele havia confessado
o crime e que matou a mulher por-
que se assustou.

CONFISSÃO E DINHEIRO
Segundo a polícia, no primeiro depoimento, Gustavo estava nervoso

e negou o crime, mas que ontem ele pediu para prestar novo depoimen-
to, quando confessou o crime. Gustavo disse à polícia que entrou pela
janela para furtar e achou que não havia ninguém em casa. “Ele disse
que a mulher reagiu, que o atacou, com isso ele se assustou e acabou a
matando”, disse a delegada Raíssa de Vargas.

Segundo ela, Gustavo tem diversas passagens por furto e arromba-
mento a residências. “Os familiares disseram que Sonia usava um celu-
lar Iphone que não foi localizado, então é possível que ele tenha levado
esse aparelho. Ela tinha o costume de guardar dinheiro em casa, então
ela tinha uma quantidade grande de dinheiro guardada numa mala que
foi apreendida pelos investigadores”.

A polícia não divulgou quanto dinheiro foi recolhido e aguarda ouvir o
filho da vítima, que veio a Cascavel por causa do falecimento da mãe.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01
Homicídios 02
Latrocínio 01
Confrontos 02
Mortes no trânsito 00
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 Desde o início desta semana,
a Secesp (Secretaria de Cultura e
Esportes) vem desenvolvendo o Peli
(Projeto Esporte e Lazer no Interi-
or) com crianças, jovens, adoles-
centes e a terceira idade, residen-
tes em distritos de Cascavel.

Em Sede Alvorada, 25 pesso-
as já se inscreveram para a es-
colinha de futsal e lá também
será ofer tada a modalidade de
futebol de campo. “A meta da
Secretaria é atender 100 pesso-
as no distrito”, explica o orienta-
dor técnico esportivo da Secesp

Esporte e lazer no interior
William Marques Santana.

A partir do mês de abril as ativi-
dades também beneficiarão a co-
munidade do Rio do Salto. Lá a meta
é atender jovens de 7 a 17 anos e
também a terceira idade, com ati-
vidades esportivas e de ginástica
para melhor qualidade de vida.

“Independentemente de residir
na cidade ou no interior, a popula-
ção precisa contar com a atenção
do Município, por isso, além do pro-
grama Esporte no Interior, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria de
Saúde, desenvolve junto com a Se-

 NOVIDADE
Para o lazer das comunidades e
distritos de Cascavel, a Secesp

desenvolve ginástica,
alongamento, atividades

recreativas e dança com os grupos
de mulheres e idosas. Em média
170 pessoas são atendidas por

mês nas comunidades de
Juvinópolis, Rio do Salto, São
Salvador, Santa Bárbara, São

João, Centenário, Espigão Azul,
Sede Alvorada, São Francisco e

Navegantes. A novidade para as
próximas atividades ficará por

conta do vôlei gigante, que será
disponibilizado a partir desta

sexta-feira aos idosos.

Municipal de Futsal
Com previsão de início para

16 de março, num dia festivo,
com desfile das delegações e
abertura oficial da competição,
no Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto, o Campeonato
Municipal de Futsal 2019 teve
confirmada a presença de 223
equipes para esta segunda
edição, o que movimentará
cerca de 2,4 mil atletas com
idade a partir de 7 anos. A
competição será realizada nas
categorias sub-7, sub-9, sub-
11, sub-13, sub-15, sub-17,
adulto e máster no naipe
masculino, e sub-15, sub-17 e
adulto no feminino.

 O pugilismo cascavelense será movimentado no próximo dia 9, quando a
Academia Municipal será palco do Desafio dos Campeões, promovido pela
Liga de Boxe do Estado do Paraná. O duelo oporá Leonardo Rodrigues
Justino, de 20 anos, e Yurik “Touro” da Silva, 17. O combate será pelo peso
leve (60 kg). Será a estreia de Leonardo nos ringues e a segunda luta de Touro,
que venceu em sua estreia no esporte. “Vou trabalhar mais a esquiva e pensar na
vitória por pontos. Vou ‘rodar’ e trabalhar usando a altura”, diz Leonardo, mais
alto que Yurik, que diz que “vai estudar o adversário para achar a melhor
técnica durante o combate”.

cesp o programa Saúde no Interi-
or”, explica o diretor de Esportes,
Cleber Fonseca.

Por meio deste programa volta-
do à saúde, especialmente da ter-
ceira idade, equipes da Secretaria
de Saúde também se deslocam até
as comunidades, juntamente com
os educadores físicos, para realizar
avaliações de saúde nos moradores.

FÁBIO DONEGÁ
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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.

 Os mesatenistas de Cascavel
brilharam e venceram a 12ª edição
do Torneio Gilson Corradi de Tênis de
Mesa, realizado domingo no Colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira.

O torneio reuniu 108 atletas das
cidades de Cascavel, Foz do Igua-
çu, Toledo, Marechal Cândido Ron-
don, Cruzeiro do Oeste, Goioerê,
Umuarama, Guarapuava, Guaíra e
Cafelândia, e foi realizado nas ca-
tegorias pré-mirim, infantil, juvenil,
adulto e veterano.

Os atletas anfitriões, da Associ-
ação dos Mesatenistas de Casca-
vel e comandados pelo professor
Edson Marroque e conquistaram
17 medalhas para alcançar o título
de campeões gerais do torneio.

A equipe cascavelense se desta-
cou com 16 mesatenistas, sendo
nove de ouro, conquistadas por Ka-
roline Gomes Oliveira Gruchoski
(pré-mirim), Edson Marroque (V4),
Ruth Zama (V4), Bárbara Vitória Jo-
rente Marroque (adulto), Nestor Cha-
ves (especial), Eduardo Silva (adul-
to), Nestor Chaves/Eduardo Silva
(duplas), Marcelo Bill (iniciante mai-
or) e Laura Zantut (iniciante menor).

Mesatenistas campeões

 Mais medalhistas
Já Dhieli Gomes Oliveira
Gruchoski (V4), Luzia Kimura (V5),
Kassio de Souza Cruz (infantil) e
Dhieli/Ruth (duplas) conquistaram
medalhas de prata, enquanto
Eduardo Silva (especial), Kassio de
Souza Cruz (mirim), Laura Zantut
(infantil), Bárbara Vitoria Jorente
Marroque (juvenil), Júlio Cesar
Rodrigues (V3), Ivaema (V5),
Wilton Mixxa (iniciante maior) e
Bárbara/Karoline (duplas) foram
medalhistas de bronze. Já
Karoline Gomes Oliveira
Gruchoski foi quinta colocada na
iniciante menor e Bruno Villas
Boas foi sexto colocado na
categoria pré-mirim.
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PLACAR DE ONTEM
    COPA DO BRASIL

Foz do Iguaçu* ?x? Ceará*
URT* ?x? Vila Nova*

Botafogo* ?x? Cuiabá*

   SUL-AMERICANA
Monagas* ?x? Royal Pari*

Racing* ?x? Corinthians*

   LIBERTADORES
Palestino* ?x? Talleres*

Atlético-MG* ?x? Defensor*
* Na próxima fase

PAULISTA
Palmeiras ?x? Ituano

LIBERTADORES
21h30 At. Nacional x Libertad

  COPA DO BRASIL
19h15 Tombense x Botafogo-PB
21h30 Juventude x América-MG

      CARIOCA
21h Portuguesa x Flamengo

JOGAM HOJE

 A US.Soccer, entidade que co-
manda o futebol nos Estados Uni-
dos, convidou as confederações
sul-americanas para formar uma
competição de seleções em 2020.
Uma carta assinada pelo presiden-
te Carlos Cordeiro e enviada terça-
feira oficializou o convite aos 10
países da América do Sul filiados
à Conmebol: Brasil, Argentina, Chi-
le, Paraguai, Uruguai, Equador, Ve-
nezuela, Bolívia, Peru e Colômbia.

Uma reunião para discutir o as-
sunto será realizada em março, em
Miami, com representantes de to-

Conmebol mais Concacaf

 FLA ENCARA O “ÚLTIMO TESTE”
Em seu último teste antes de estrear na Copa Libertadores, o Flamengo visita a
Portuguesa nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta

Redonda, pela segunda rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca.
A diferença entre as equipes não é apenas na condição financeira. O clube
rubro-negro aparece como um dos candidatos ao título do segundo turno e

também do Estadual, e na terça-feira iniciará sua caminhada na Libertadores,
contra o San José, na Bolívia.

Já a Lusa do Rio de Janeiro luta desesperadamente contra o rebaixamento no
Carioca e ainda não venceu na competição este ano.

das as confederações. A ideia é cri-
ar um torneio quadrienal em moldes
similares às da Copa América Cen-
tenário, realizada nos Estados Uni-
dos em 2016, que reuniu os 10 pa-
íses da Conmebol e os seis da Con-
cacaf (Estados Unidos, México, Cos-
ta Rica, Jamaica, Haiti e Panamá).

Na carta consta a proposta de
pagar 4 milhões de dólares (R$ 15
milhões) pela participação, U$ 225
mil (R$ 843 mil) para cada ponto con-
quistado e U$ 5 milhões (R$ 18,7
milhões) como premiação ao cam-
peão. A competição seria realizada

entre junho e julho do ano que vem.
Esses valores animaram os diri-

gentes sul-americanos, que estavam
divididos com a ideia por considerar
que o torneio poderia fortalecer a Con-
cacaf e enfraquecer a Conmebol.

Em busca de seu oitavo título no ATP 500 de Dubai, o suíço Roger Federer garantiu, ontem, a classificação para as quartas de final. Em batalha de três sets,
ele bateu o experiente espanhol Fernando Verdasco com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 depois de 1h34. Agora, ele está apenas a três vitórias de alcançar a incrível
marca de 100 títulos de nível ATP. Nas quartas de final, o Maestro irá enfrentar o húngaro Marton Fucsovics, que ocupa o 35º lugar no ranking. Já Federer
subiu uma posição com a vitória de ontem e será ao menos o 6º colocado na próxima atualização, mas pode ser o 4º ser for campeão em Dubai.
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