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Saúde: tudo indica que água
é fonte de surto de diarreia

Cettrans pede para
sindicato “segurar”
greve até amanhã

PÁGINA

12 Garota morre ao socorrer
vítima de atropelamento

 O cascavelense foi dormir ontem sem saber se vai ter ou não ônibus para ir trabalhar ou
estudar hoje. Desde a semana passada quem usa o transporte coletivo sabia que os

motoristas cruzariam os braços nesta terça-feira em protesto à falta de reajuste salarial.
Mas na tarde de ontem a Cettrans pediu ao sindicato que adiasse por 48 horas a mobili-
zação até que o prefeito Leonaldo Paranhos volte à cidade. No fim da noite de ontem, o

Sinttracovel resolveu atender ao pedido e hoje o transporte funciona normalmente.
 Pág. 4
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Opinião

Empresário Luciano Hang,
um dos apoiadores mais

fervorosos da candidatura
de Jair Bolsonaro, diz que a

gestão está 100% no
caminho certo, mas já

pondera o discurso sobre
possíveis irregularidades.

“Tudo o que
estiver errado tem
de ser criticado e

punido. Não
tenho político de
estimação e não
tenho partido”.
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Chuva Chuva ChuvaChuva

Rafaelly Carvalho da Silva Molina é coordenadora do Segmento
da Educação Infantil do Colégio Marista Cascavel

 Dar voz às crianças e desenvolver a escuta sensível são dois
princípios que norteiam a Pedagogia da Escuta, uma abordagem aco-
lhedora que tem ganhado cada vez mais espaço na Educação Infantil.
Aqui, o entendimento é de que as crianças têm o direito de serem
ouvidas, com assuntos importantes a nos dizer e contar, mas não usam
da verbalização espontânea como os adultos. Elas se comunicam de
múltiplas formas, seja textualmente ou corporalmente, por isso o desafio
de compreendê-las muitas vezes pode se tornar dificultoso.

A sensibilidade de perceber o que a criança tem a nos dizer fez com
que o ato de escutar fosse investigado com maior atenção e cuidado.
Atualmente, fala-se muito que a criança necessita exercer o protagonis-
mo para aprender a fazer leituras do mundo e, com isso, construir
significados, principalmente para ressignificar o mundo que a rodeia.

Somente dando oportunidades para que essa escuta seja exercida
é que o desenvolvimento integral e intelectual poderá ser impulsionado,
transcendendo seus conhecimentos. Principalmente na fase da primeira
infância, oportunizar que a criança verbalize, se comunique de diversas
formas, é primordial para que ela se expresse com segurança.

Nesse contexto, a família e a escola assumem um processo de
mediação na construção desse pensamento. Porém, as tentativas e as
formas que são utilizadas para tanto, essas, sim, dependem exclusiva-
mente da sensibilidade do adulto para encorajá-la nas escolhas, ofere-
cendo oportunidades para a independência e interdependência.

Para adotar a escuta ativa é preciso estabelecer uma comunicação
efetiva, se agachando na mesma altura da criança e olhando-a nos olhos.
Assim, as crianças sentem que estão sendo ouvidas e compreendidas.

Outro ponto muito importante é oferecer tempo para a criança pensar,
interagir, se relacionar e estabelecer conexões. Isso significa reconhecer
que uma ampla série de oportunidades devem estar disponíveis para
apoiar a participação das crianças, respeitando assim seu potencial.

A PEDAGOGIA DA ESCUTA E SEUS
 BENEFÍCIOS PARA AS CRIANÇAS

DIVULGAÇÃO
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Obras a caminho

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Chega de conversa
São mais de 65 mil
refeições servidas
diariamente nas escolas.
Diante das frequentes
irregularidades, o vereador
alerta que chega de apenas
notificações à empresa. “É
preciso que a Secretaria de
Educação tome medidas
mais fortes, administrativas
e jurídicas”, afirma Olavo
Santos.

Avisados foram
Passados mais de quatro
meses da data-base de
negociação dos reajustes
dos motoristas, ontem o
vereador Paulo Porto
(PCdoB) lembrou que havia
avisado sobre a
necessidade de uma
intermediação da
administração municipal
para garantir os direitos
aos trabalhadores e evitar
o caos no transporte
público. O tempo passou e
a categoria anunciou
greve. “Precisamos de uma

Pente-fino nos alimentos
A merenda escolar das escolas cascavelenses passa por um
pente-fino e não só por parte da administração municipal.

Os vereadores estão de olho no que é fornecido pela
vencedora da licitação (de Maringá) e ontem o vereador
Olavo Santos (PHS) acompanhou o transporte de frutas e

verduras e as irregularidades apareceram. Quase duas
toneladas de cenoura foram rejeitadas: “Não estavam

apropriadas para o consumo das crianças, fora do padrão
e em embalagens que não atendem o critério previsto na

licitação”, explicou Olavo.

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) já voltou das férias,
mesmo que não tenha sido visto pelo Paço Municipal
ontem. É que ele está em Brasília, correndo atrás de
liberações na SAC (Secretaria de Aviação Civil) para que
as obras do Terminal de Passageiros do Aeroporto
Municipal possam começar. Sem o aval do órgão, a OTT
Construções não pode iniciar a obra de R$ 16,3 milhões.
Hoje ele permanece na capital federal em busca de
investimentos na saúde pública. A expectativa é de que
volte com novidades debaixo do braço.

intervenção do Município
para negociar esses direitos
dos trabalhadores, uma
posição do Executivo
municipal para que o
mínimo seja cumprido”,
disse o vereador, que
revelou que os salários
pagos pelas mesmas
empresas que prestam o
serviço em outras cidades:
em Francisco Beltrão o
motorista ganha R$ 2.560;
em Dois Vizinhos o salário é
de R$ 2.800; e, em
Cascavel, de R$ 2.200.

Sessão à noite
Cada legislatura uma
peculiaridade. A Câmara de
Cascavel terá sessões
noturnas. Ontem foi
aprovada alteração no
Regimento Interno. A partir
da semana que vem, as
sessões serão realizadas
segunda-feira, às 9h, e às
terça-feira, às 14h, com
duração máxima de cinco
horas cada uma, e, a cada
seis meses, duas sessões
ordinárias serão à noite.

Justiça acionada para
garantir meio-passe

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

 Irregularidade constatada
após denúncias do DCE (Di-
retório Central dos Estudan-
tes), a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito) prometeu in-
gressar na Justiça contra a
Vale Sim - empresa respon-
sável pela bilhetagem eletrô-
nica na cidade - para asse-
gurar o meio-passe aos es-
tudantes cascavelenses.

Indevidamente, conforme
o vereador Paulo Por to
(PCdoB), a empresa estaria
restringindo a liberação do
benefício aos jovens: “Os
funcionários questionam qual
período os estudantes fre-
quentam as instituições de
ensino, alegando que o meio-
passe teria validade apenas
para os períodos de estudo,
caso contrário seria cobrada
a passagem inteira. Isso é ir-
regular, conforme a própria le-
gislação municipal. Cada es-
tudante tem direito a 50 pas-
ses mensais e mais 50 se
comprovarem atividades es-
colares, mas sem restrições
a horários”, assegura Porto.

Diante da situação denun-
ciada, o vereador teve projeto
aprovado na Câmara de Vere-
adores para que a empresa
tenha que divulgar o benefício
de maneira obrigatória - evi-
tando assim a sonegação do
meio-passe por meio de infor-
mações inverídicas.

Na cidade, são mais de
100 mil estudantes - 20 mil
apenas na rede municipal.

Conforme a Cettrans, 1,5
mil passageiros usam 100
meios-passes mensais e
77,8 mil usam 50 meios-
passes ao mês.

O projeto que obriga a
divulgação em car tazes
estava engavetado desde
2017 e, conforme o vere-
ador proponente, “estra-
nhamente não teria sido
colocado em votação pela
Mesa Diretora”.

Para que entre em vigor,
após passar novamente hoje
no plenário, terá que ser
sancionado pelo Executivo
municipal.  Sobre os proce-
dimentos jurídicos, o presi-
dente da Cettrans, Alsir Pe-
lissaro, disse que desconhe-
cia o assunto.

 Vale Sim nega problema
Em nota, a Vale Sim informou ontem que “não é

verdadeira a informação do vereador. O meio-passe
é um direito dos estudantes instituto há muitos
anos de amplo conhecimento público. A Vale Sim
jamais sonegou informações sobre o seu uso ou

restringiu seu acesso aos alunos que preenchem os
requisitos determinados por lei.”
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 Divididos
Pouco antes do início da reunião de diretoria, o presidente do Sinttracovel, Nel-

son Borba, disse que o grupo estava dividido. Isso porque uma parte entendia como 
bom senso atender o pedido do prefeito Leonaldo Paranhos, especialmente devido 

à importância do serviço prestado, e que “merecia um voto de confiança”.
Para outra parte, houve tempo suficiente para ajudarem na solução do proble-

ma, ignorado até então, e que o pedido de protelação seria apenas uma forma de 
fechar um mês do novo sistema sem problemas além dos já reclamados pelos pas-
sageiros. Isso porque a greve neste momento só agravaria as queixas de quem usa 
o sistema. No fim, o sindicato estendeu o prazo e aguarda agora o que o prefeito 

Leonaldo Paranhos poderá colaborar com as negociações. 
Inclusive, o prefeito atrasou a decisão sobre o reajuste da tarifa de 14% reivin-

dicado pelas empresas, o que elevará a passagem de R$ 3,65 para R$ 4,15, devido 
às suas férias. Paranhos deve se manifestar a respeito ainda nesta semana. Essa 

decisão terá impactos diretos sobre a greve dos motoristas. 

Greve do transporte:
prefeito pede mais prazo

Oito horas antes do início da 
greve dos motoristas do transpor-
te coletivo de Cascavel, a Cettrans 
(Companhia de Engenharia de 
Transporte e Trânsito) pediu mais 
prazo. O presidente Alsir Pelissaro 
repetiu pedido do prefeito Leonal-
do Paranhos para que o Sindicato 
dos Motoristas segurasse o início 
da greve por mais 48 horas, até 
que o prefeito estivesse na cidade 
e pudesse ajudar no impasse. A 
solicitação foi feita no meio da tar-
de de ontem, que terminou depois 
das 18h, com representantes do 
sindicado e da Fundação Iguaçu.

O presidente do Sinttracovel 
(Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Coletivo Urbano de 
Cascavel), Nelson Borba, assumiu 
o compromisso de levar o assunto 
para a diretoria decidir, em reunião 

CASCAVELENSE 
acordou nesta 
terça sem 
saber se havia 
greve ou não 

Justiça condena Estado a reformar Wilson Joffre
O governo do Paraná foi condenado pela Justiça a reformar o prédio do Colégio Estadual Wilson Joffre, que fica no 

Centro de Cascavel. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público ainda em 2010 e no início deste mês o juiz Eduardo Villa 
Coimbra Campos decidiu: o Estado está obrigado a cumprir dezenas de adequações no prédio, inclusive elaborar um plano 
de segurança contra incêndio. Na ação, o Ministério Público apontou falhas “nas condições de higiene, saúde, segurança e 
acessibilidade dos alunos e funcionários (...) o prédio também não oferece segurança adequada contra incêndios, ferindo o 

direito fundamental à vida e saúde e violando normas de proteção”.

Propostas
A negociação salarial entre sin-

dicato e as empresas que operam o 
transporte coletivo, Pioneira e Capital 

do Oeste, teve início há quatro me-
ses. Os trabalhadores reduziram pela 

metade o índice reivindicado, mas 
disseram que não abririam mão de 

5,7% e elevação do vale-alimentação 
para R$ 300. As empresas fecharam 

a negociação em 4% de correção 
sobre os salários e vale de R$ 250. 

Essa proposta foi rejeitada na semana 
passada por 80% dos trabalhadores.

agendada para as 22h. Ou seja, boa 
parte dos cascavelenses foi dormir 
sem saber se na manhã desta ter-
ça-feira teria ou não ônibus para ir 
trabalhar e estudar.

Isso porque, apesar de terem 
sido notificadas na última quarta-fei-
ra (6) da paralisação agendada para 
a 0h desta terça, Cettrans e ValeSim 
não tinham um “plano B” na noite de 
ontem. A notificação foi feita bem an-
tes do prazo de 72 horas exigido por 

lei e informando que apenas 30% 
dos trabalhadores seriam mantidos, 
atendendo à legislação. 

Durante a reunião na tarde de 
ontem, Pelissaro disse que não 
haviam ainda alertado as entida-
des patronais para que se organi-
zassem com vans e caronas para 
compensar a paralisação. Pelo 
que tudo indica, tinham a certeza 
de que a greve não começaria con-
forme prometido.
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15 de abril de 1963
03 de março de 2019

Dário Delai

Ciclismo de Cascavel: antes e depois de Dário
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Muitas paixões
Se as duas rodas

eram seu esporte favori-
to, a causa animal era

uma paixão sem explica-
ção. “Ele defendia muito

a causa animal. Amava
animais de rua e sempre
queria ajudá-los”, cita a

irmã Cleonice Delai.
Dário também se

dedicava às crianças.
“Se tem uma coisa que

me lembro é dessa
paixão. Ele amava as

crianças. Trabalhava de
inspetor no Alfa Junior e

cuidava da ordem da
instituição. Dário era

muito envolvido, amava
realmente os peque-

nos”. Tanto que Dário
também era monitor das

colônias de férias do
Sesc. Algumas marcas

pessoais de Dário
deixarão saudades:

Cleonice lembra-se do
bom humor, da bondade

e do amor por todos e
pelo trabalho. “Ele era

uma pessoa maravilho-
sa, um amigo ao extremo.

Dava-me uns puxões de
orelha quando necessá-

rio, mas sempre visando
o melhor para mim”.

Dário Delai nasceu em 15 de abril de
1963 na cidade de Mariano Moro, norte do
Rio Grande do Sul. Cascavel virou sua casa
em 1974. Casou-se com Sandra, com
quem teve seu único filho, Lucas.

O nome de Dário Delai vai ficar gravado
para sempre na história de Cascavel, espe-
cialmente no ciclismo, atividade que era sua
grande paixão. E isso não apenas por sua
performance sobre as duas rodas, pois na
década de 1980 já conquistava o Campeo-
nato Paranaense de Ciclismo. Mas princi-
palmente pela sua dedicação aos outros ci-
clistas, profissionais e amadores. Como trei-
nador, foi campeão brasileiro na categoria
Junior, teve intensa dedicação à formação
de base no ciclismo e grandes feras rece-
beram dele algum tipo de incentivo.

“Sua maior marca no esporte foi a for-
mação de base no ciclismo cascavelense.
Isso era sua maior paixão”, conta a irmã
caçula Cleonice Delai.

Dário ajudou a fundar e era dirigente da
Accorrer (Associação Cascavelense de Corre-
dores de Rua), e era técnico da equipe de ci-
clismo de Cascavel nos Jogos da Juventude.
Seu desafio mais breve seriam os Jogos Aber-
tos do Paraná, como treinador de ciclismo.

“Ele integrou várias equipes, dentre
elas de Curitiba e Maringá. Foi um grande
atleta. É até difícil contar toda a sua his-
tória. Dário é um exemplo de pessoa que
sempre ajudou os demais atletas. Após
sua formação acadêmica (Educação Físi-
ca), participou e incentivou a corrida de
rua em Cascavel”, conta Cleonice.

Despedida

Dário Delai faleceu no dia 3 de
março devido a um infarto fulmi-
nante. Ele deixou seis irmãos, a
mãe Irma, a esposa Sandra e o
filho Lucas. O sepultamento no
Cemitério São Luiz reuniu cente-
nas de pessoas e muitos presta-
ram homenagens a Dário, com
rodas de bicicletas.

“A morte dele foi como uma
bomba para todos. Eu mesma
achei que não ia aguentar”, con-
fessa a irmã Cleonice Delai.
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Frentes atuam para sanar “rastros” dos temporais

Surto de Diarreia: 
cuidado com a água

Após três meses do surto de 
diarreia aguda que atinge Casca-
vel, a Secretaria Municipal da Saú-
de volta para a tese inicial, de que 
o problema tem origem na água. 
E, depois de resistir à recomenda-
ção já sugerida até pelo Ministério 
da Saúde, agora alerta para que a 
população ferva a água antes de 
consumir, independente da origem. 

A médica da Vigilância Epide-
miológica Maria Fernanda Ferreira 
admite que ainda não se sabe a 
causa do surto, mas que tudo se 
encaminha para a água, devido à 
presença do protozoário Cryptos-
poridium spp nos doentes. “A pre-
sença do protozoário nos leva a 
acreditar que a transmissão acon-
tece pela água, já que os casos 
são distribuídos pela cidade, não 
há uma região específica em que 
as pessoas apresentam o quadro. 
A contaminação também pode 
acontecer por meio do alimento 
que entrou em contato com essa 

Sanepar 
A Sanepar diz que está trabalhan-

do em parceria com as Secretarias 
Municipal e Estadual de Saúde para a 
identificação das possíveis causas do 

surto de diarreia e que desde meados 
de fevereiro vem realizando, preven-
tivamente, monitoramento na água 
que sai dos filtros das duas estações 
de tratamento. Essas análises não re-
gistraram a presença do protozoário e 
de nenhum micro-organismo nocivo à 

saúde da população. 
Novas amostras foram coletadas 

nessa segunda-feira e as análises de-
vem demorar cerca de dez dias para 

ficar prontas.

água contaminada e ainda através 
de animais mamíferos, cachorros 
e gatos que tenham tido contato 
com a água podem transmitir o 
protozoário para humanos”.

A força-tarefa que reúne técni-
cos das Secretarias de Estado e 
do Município de Saúde e do Minis-
tério da Saúde não tem data para 
ser finalizada. 

Há 11 dias técnicos do MS 
estão em Cascavel coletando e 
enviando água para análise em 
laboratórios de São Paulo. Não 
há previsão da data para divulga-
ção do resultado.

Alerta geral
Além da recomendação de ferver a água antes do consumo, a secretaria pede 

atenção a hábitos de higiene e limpeza dos alimentos a serem ingeridos, em es-
pecial frutas, legumes e verduras, que podem carregar também o transmissor da 
doença. Outra recomendação é para que, ao apresentar os sintomas, o paciente 

busque ajuda médica imediatamente, especialmente quem possua alguma doen-
ça grave ou imunidade baixa, pois a diarreia não tratada pode levar a complica-

ções graves já que os sintomas permanecem por até 15 a 20 dias. 
Os principais sintomas são além da diarreia: dor abdominal, febre, fraqueza e 

mal-estar generalizado. 

Diversas frentes de trabalho da 
Prefeitura de Cascavel atuam para 
amenizar os estragos ocasionados 
na cidade depois da sequência de 
temporais registrados semana 
passada. Equipes da Secretaria 
de Serviços e Obras Públicas ini-
ciariam ontem (11) reparos em 
ruas danificadas pelo excesso de 
chuva. Os levantamentos começa-
ram ainda no fim de semana. 

“Estamos priorizando as vias 
onde os estragos foram mais 
acentuados. Nossas equipes já 
iniciaram as obras de instalação 

das manilhas na Rua Ipanema, 
no Jardim Brasília, estamos agi-
lizando também o estancamen-
to de uma mina que nasceu na 
Rua das Palmeiras, próximo à 
Asservel. Com as chuvas houve 
aumento na nascente, o que tem 
complicado o trânsito e precisa-
mos conter o crescimento desse 
buraco fazendo o estancamento, 
para evitar acidentes”, explicou o 
diretor Sandro Rancy.

Outro ponto crítico está na bai-
xada da Rua São Paulo e na Rua 
Osvaldo Cruz. Nessas vias será 

necessário fazer novas galerias e 
bueiros para dar vazão à água da 
chuva. O relatório apontou proble-
mas ainda nos seguintes locais: 
Rua Hercílio Luz, no Bairro Alto Ale-
gre; Rua Veneza, no Jardim Itália; 
Rua Osvaldo Aranha, no Jardim Pal-
meiras; Rua Hyeda Baggio Mayer, 
no Parque São Paulo; nas Ruas 
Recife x Rua Francisco Bartinik, no 
Jardim Aclimação; Rua Presidente 
Kennedy, no Centro; Rua Osvaldo 
Cruz, no Centro; Rua Uruguai, no 
Centro; Rua Cuiabá, no Centro e 
Rua Dom Pedrito, no Canadá.
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Equipes de poda tiveram bastan-
te trabalho para limpar o Zoológico 
Municipal de Cascavel. As tarefas 
de ontem (11) se concentraram na 
retirada do Pessegueiro-Bravo de 
cerca de 25 metros que caiu sobre 
o recinto da Cegonha Maguary e 
de mais duas espécies - Angico e 
Canela - que estão ameaçando cair 
próximo ao recinto dos leões e cujos 
técnicos ambientais já fizeram a li-
beração para o corte. Os trabalhos 
exigiram o reforço de um caminhão 
munck para a retirada das árvores 
maiores que caíram com o temporal 
de sexta-feira (8) à noite.
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Os troncos da reserva ambiental permanecem no habitat natural. Segundo 
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bolo do Paraná e por serem protegidos por lei devem apodrecer no próprio Zoo. 

“Estamos estudando se a parte que estava sobre as trilhas será usada para bancos 
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Parabéns!
Adelar José Webber, Pedro 
José dos Santos, Luiza Vaz 
Magela, Adriano Estevam, 
Marco Antonio de Oliveira, 

Fernando Lopes, Pablo Silva, 
Julio Cesar Marinho, Willian 

Kirst, Carlos Capanema, Sergio 
Grapegia, Alisson Montani e 

Marisa Martins.

gente@jhoje.com.br

Eduardo Costa
Põe na agenda: dia 12 de abril tem Eduardo Costa em Cascavel. 

Informações: 3226-5051 ou via Whats (45) 9916-8352.

Ação solidária I
Olha que iniciativa legal. 
Instituto Ampliar promove 

um ato solidário para ajudar 
as famílias dos trabalhadores 

da Cootacar, prejudicados 
por um incêndio no dia 1º de 

março, em Cascavel. 

Ação solidária II
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do a esses trabalhadores, 
será realizado na próxima 

segunda-feira (18), no Tea-
tro Municipal, o monólogo 
“Personagens Esquecidos”. 

 Acordar cedo 
beleza, mas

23º Rocão
Neste domingo (17) tem mais uma edição do Rocão em Cascavel, 
promovido pela ONG Sou Amigo e Serginho Ribeiro. Será das 14h 
às 22h, na Praça do Country. Prestigie e ajude a causa animal.

 

Professores do Programa Cultura em Ação vão aos colégios de 
Cascavel divulgar as oficinas da Casa da Cultura Zona Norte; 
para saber mais, o telefone é 3902-1347 

Pareço normal,     mas tenho 
preconceito com a  
moeda       fina de  

50 centavos...

Iluminada, Talita Paraizo, 
em ensaio produzido por 

Juci Ferrari

Carol Salustiano assopra mais uma velinha hoje. Parabéns!

ficar de bom 
humor daí já é 

demais!



 
 

Teresa 
Nico pede dinheiro a Teresa em troca de 

não entregar a Genoveva as provas de que 
foi ela quem meteu Paulo nas drogas. Oriana 
diz a Teresa que conheceu sua mãe e enten-
deu porque ela quis sair de seu mundo. Tere-
sa a adverte que não permitirá que falte com 
respeito para com sua mãe. Oriana enfrenta 
Teresa e a acusa de ter vergonha da própria 
mãe. Renan e Esperança se casam. Rubens 
chega para ver o filho e ameaça o casal. 
Oriana contrata Roberto como motorista para 
assim ter maiores informações a cerca de Te-
resa. Teresa, graças a sua força de vontade 
e disciplina, recupera todos os movimentos 
de seu corpo.

As aventuras de Poliana 
João, junto com o clubinho MaGaBeLo, 

joga o jogo de tabuleiro misterioso. Poliana 
vai ao clubinho encontrar o amigo. Salvador 
leva Débora para ver uma apresentação de 
Sophie no grupo Abandonadas do Altar. Sara 
espia o clubinho para Pendleton. Marcelo vê 

Luísa trabalhando na padaria. Sara, invisível, 
levanta o tabuleiro do jogo e as crianças gri-
tam, em pânico. Luísa fica nervosa e pede a 
Durval que ele atenda os clientes que estão 
do lado de fora da padaria. Pendleton desco-
bre que o jogo de tabuleiro era dele, um pre-
sente de seu pai, e não quer que as crianças 
joguem. Sophie pede sigilo a Débora e fica 
furiosa com Salvador.

 
 

Jesus 
Jesus prega sobre os falsos profetas. 

Nicodemos, escribas e fariseus ficam cons-
trangidos. Uma viúva idosa enfrenta as ad-
versidades para se encontrar com Jesus. 
Antipas chega com Chuza e entregam um 
baú de moedas. O sacerdote sorri, satisfeito. 
Jesus então diz que a viúva deu mais que os 
nobres, pois não deu o que estava sobrando, 
mas tudo o que tinha. Shabaka pede Mirian 
em casamento. Zelote visita Barrabás na pri-
são, tenta convencê-lo a se arrepender, mas 
não obtém sucesso e sai penalizado. Jesus 
prega sobre o mal que acometerá Jerusalém 
e sobre a vinda do Filho do Homem.
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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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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

Malhação 
Tito se recusa a se apresentar em seu 

show. Márcio convida Pérola para acompanhá-
-lo em seu estágio com um chefe de cozinha. 
Kavaco lamenta por não conseguir realizar o 
desejo de Amanda de ter um filho. Garoto ajuda 
Tito, que consegue se apresentar no palco ao 
lado de Nina. Gabriela procura Rafael para falar 
sobre o projeto de aulas na ONG, mas os dois 
se desentendem. Nina anuncia a Tito que os 
dois foram convidados para uma turnê na Eu-
ropa. Marcelo afirma a Gabriela que conseguirá 
realizar o projeto da dupla.

Espelho da vida 
Pat se revolta contra Lenita. Gustavo 

protege Maristela de Eugênio. Alain descobre 
que Letícia virá ao Brasil. Hildegard expulsa 
Hakima e Augusto de sua casa. Dora co-
menta com Graça sobre a gravidez de Cris/
Julia. Gentil exige que Lenita peça perdão a 
Marcelo e encontre Pat. Tavares arma com 
Michele para que Neusa desista da viagem 
para Nova York. Dora revela a Gustavo sobre 
o bebê de Cris/Julia e Danilo.

Verão 90
Mercedes avisa a Quinzão e Quinzinho 

que nunca perdoará Gisela por ter ficado com 
Herculano. Tânia conta a Marta que Hercu-
lano sofreu um golpe do sócio, e Gisela foi 
deserdada. Jerônimo procura Álamo para 
pedir um favor. Madá elogia a mudança de 
comportamento de Gisela. João se entriste-
ce ao ver a foto de Manu com Jerônimo na 
capa de uma revista. Álamo demite Janice 
e Dirce. Jerônimo avisa a Manu que lhe 
conseguiu uma vaga como vendedora para 
trabalhar na Top Wave. Madá contrata Dirce 
como secretária. Luana Lira contrata o bufê 
de Janaína para sua festa de aniversário. 
Diego avisa a Janaína que saiu a condicio-
nal de João. Kika conta a Manuela que João 
sairá da cadeia. Jerônimo recebe um bilhe-
te anônimo ameaçador, afirmando que ele 
pagará pelo que fez. Janaína e os amigos 
recepcionam João na saída do presídio e 
Manu observa de longe.
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Valentina confessa que  
tentou tirar a vida de Laura

Em “O sétimo guardião”, Laura mente para o pai sobre o que lhe aconteceu. Valentina confessa 
a Marcos Paulo que tentou tirar a vida de Laura. Nicolau leva Afrodite e Bebeto até Greenville. Mirtes 

ofende Milu e Jurandir. Luz e Sóstenes não encontram o buraco que leva até a fonte. Adamastor mostra 
para Stella o site que fez para Luciana. Nicolau questiona Bebeto sobre o resultado do teste de dança. 

Jurandir decide deixar Serro Azul, e Elisa se desespera. Laura procura Valentina.
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Sua ansiedade e agitação só crescem com a 
aproximação do final do ano. Dia cheio de emo-
ções e você pode conhecer muita gente nova. 
Há sinais de amor à primeira vista! Palpites: 35, 
62 e 89. Cor: preto.

Bom dia para faturar com artigos femininos, do-
mésticos ou comida! O desejo de conquistar se-
gurança material e emocional tende a crescer. Só 
não permita que isso atrapalhe sua vida amorosa. 
Palpites: 18, 63 e 45. Cor: pink.

Com a entrada da Lua em seu signo, vai ser bom 
estar com as pessoas que você ama. Intuição e 
emoções à flor da pele! A atração física vai coman-
dar a relação a dois. Palpites: 82, 28 e 01. Cor: 
amarelo.

Estará ainda mais sensível hoje. Sendo assim, 
se sentir vontade de se isolar um pouco e fazer 
um balanço do ano, vá em frente. A atração por 
alguém comprometido pode crescer. Palpites: 83, 
74 e 11. Cor: branco.

Astral excelente para todo tipo de atividade social: 
reuniões com amigos, almoço com familiares, ba-
ladas e viagens. Faça planos com seu amor. Uma 
nova paixão pode surgir de uma amizade! Palpi-
tes: 75, 39 e 12. Cor: roxo.

Pode esperar um dia agitado: contatos para fa-
zer, coisas para arrumar, algumas comprinhas de 
última hora... Pessoa importante vai dar aquela 
força numa nova conquista. Palpites: 31, 58 e 04. 
Cor: branco.

As viagens estão favorecidas: você quer mais é 
explorar tudo, ver coisas novas e absorver conhe-
cimentos. Fé e religiosidade em alta. Seu coração 
estará mais generoso com quem ama. Palpites: 50, 
14 e 77. Cor: preto.

Ótimo dia para afastar as energias ruins 
acumuladas. Uma boa maneira de fazer isso é 
ajudando os menos favorecidos! Clima sensual 
ajuda a esquentar os momentos de intimidade. 
Palpites: 87, 24 e 60. Cor: azul-claro.

As energias astrais de hoje facilitam os seus 
contatos, principalmente com amigos e familia-
res mais chegados. Já na união amorosa, estará 
mais sensível às necessidades do seu par. Palpi-
tes: 07, 25 e 52. Cor: lilás.

Você precisa se desligar um pouco dos assuntos 
de trabalho ou sua saúde pode ser afetada por 
isso. Melhor dividir as tarefas com seu amor para 
não rolar desentendimentos. Palpites: 08, 44 e 35. 
Cor: marrom.

A Lua entra e seu paraíso astral e reforça sua bus-
ca por alegria, diversões e prazeres. Como seu 
charme está se destacando, você deve ser o cen-
tro das atenções, inclusive na paquera. Palpites: 
90, 09 e 54. Cor: vinho.

Sua casa pode se transformar no seu porto se-
guro! Use sua criatividade para tornar o ambien-
te superagradável para todos! Curta o clima de 
aconchego na vida amorosa. Palpites: 73, 28 e 
19. Cor: vermelho.

O prefeito em exercício Alécio Espí-
nola assinou ontem autorização para 
abertura de licitação para aquisição 
de itens de segurança para escolas e 
Centros de Educação Infantil para ser-
viço de monitoramento para transporte 
escolar, contratação de obras da Fun-
depar para Escolas José Silvério, José 
Bonifácio e Tereza Perico, nos Distritos 
de São João, Juvinópolis e Rio do 
Salto. Assinou também autorização 
para licitação para aquisição de itens 
da merenda escolar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 
300 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai 
na tarde de ontem, na BR-163, em Guaíra. A carga 
avaliada em R$ 1,5 milhão estava dentro de um caminhão 
abandonado na contramão da rodovia perto da Unidade 
Operacional Ponte Ayrton Senna, da PRF. Com placas 
clonadas, o caminhão não tem queixa de furto ou roubo. 
O motorista, ainda não foi localizado. 

Cascavelense morre 
ao socorrer atropelado 

Uma garota de 23 anos morreu 
na madrugada de domingo na PR-
471, em Três Barras do Paraná, 
enquanto prestava socorro a um 
rapaz que ela havia atropelado. 

De acordo com a PRE (Polí-
cia Rodoviária Estadual), Simone 
Rosa dos Santos e a amiga Eli-
sângela dos Santos Camargo, 19 
anos, foram atingidas por um car-
ro com placas de Palotina, quando 
estavam na via socorrendo o ra-
paz de 20 anos que haviam atro-
pelado pouco antes. Elas voltavam 
do Distrito de Santo Isidoro quando 
o duplo acidente aconteceu. 

Simone morreu ainda no local e 

a amiga sofreu ferimentos graves e 
foi trazida ao Hospital São Lucas, 
de Cascavel. De acordo com a infor-
mação da assessoria do hospital, o 
quadro dela permanece estável. 

O namorado de Simone também 
estava no local, mas não foi atingi-
do. O homem atropelado teve feri-
mentos leves e foi encaminhado ao 
hospital de Três Barras do Paraná. 

O motorista que atropelou as 
jovens foi preso, pois o teste do 
etilômetro apontou que ele estava 
sob efeito de álcool. Ele foi enca-
minhado à delegacia de Catandu-
vas e um inquérito para apurar o 
caso foi instaurado. 

JOVENS prestavam socorros quando foram 
atingidas pelo carro  

PRE

Ciclista atropelado morre no hospital
Morreu na manhã de ontem Gleidison Elias Ouro, 32 anos, que ficou em estado 
grave depois de da colisão entre um carro e sua bicicleta, no Jardim Bela Vista, 
em Cascavel. O acidente 
aconteceu na noite de 

domingo (10).  Com o im-
pacto da batida, o ciclista 
foi jogado sobre o para-

-brisa do carro. Ele sofreu 
traumatismo craniano, 

além de outros ferimentos 
graves, e foi encaminhado 
ao HU (Hospital Universitá-
rio) de Cascavel, onde não 
resistiu e faleceu na manhã 

de ontem. 

11 presos na  
Operação Respeito 
A Polícia Civil divulgou ontem os núme-

ros da Operação Respeito realizada de 1º 
a 8 de março em todo o Paraná. Ao todo, 
foram presos em flagrante por violência 
doméstica 247 homens, além de 54 que 
tinham mandado de prisão em aberto. 

Em Cascavel, foram 11 presos, um deles 
em flagrante por tentativa de femini-

cídio. Nenhum mandado de prisão em 
aberto foi cumprido durante a operação. 

A ação foi realizada para combater e 
conscientizar sobre a prática de violência 
contra a mulher. O incentivo à denúncia 
também foi um dos focos. Os números 

para denúncia são 197, 190 e 153.
COM a força da batida, o ciclista foi arremessado sobre o veículo

FÁBIO DONEGÁ 

 

R$ 1,5 mi em cigarros
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* Maior IGC entre as IES vinculadas aos 10 maiores grupos educacionais do Brasil (Análise Setorial Hoper - 2017), considerando a média do IGC contínuo das mesmas 
IES como critério de desempate. Consulta Avançada disponível no e-MEC/2018.

EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA 
Faz toda a 
diferença ser 
Unicesumar.

MATRÍCULAS ABERTAS
unicesumar.edu.br

Cascavel - PR • (45) 3035-3355
Av. Brasil, 3732
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PARANAENSE - TAÇA DIRCEU KRÜGER
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 3 1 1 0 0 8 2 6
2º Foz do Iguaçu 3 1 1 0 0 1 0 1
3º Londrina 1 1 0 1 0 1 1 0
4º Operário 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Maringá 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Toledo 0 1 0 0 1 2 8 -6

GRUPO B
1º Coritiba 3 1 1 0 0 4 0 4
2º Paraná 3 1 1 0 0 2 1 1
3º Cascavel CR 3 1 1 0 0 1 0 1
4º FC Cascavel 0 1 0 0 1 1 2 -1
5º Rio Branco 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Cianorte 0 1 0 0 1 0 4 -4

Paraná Clube 2x1 FC Cascavel
Cascavel CR 1x0 Rio Branco

Foz do Iguaçu 1x0 Maringá
Athletico 8x2 Toledo
Cianorte 0x4 Coritiba
Operário 1x1 Londrina

DOMINGO
16h Maringá x Athletico
16h Toledo x Operário
16h Londrina x Foz do Iguaçu
16h Coritiba x FC Cascavel
16h Rio Branco x Paraná
16h Cianorte x Cascavel CR

1ª RODADA

2ª RODADA

Paulo Foiani viu erros
nos dois gols da Gralha

FC CASCAVEL

 E SUA PRÓPRIA EQUIPE?
O técnico Paulo Foiani também analisou sua equipe contra o Paraná Clube, fora os

lances dos gols: “fomos um time comprometido sem bola, mas no momento em que
tínhamos a posse de bola deixamos a desejar. Depois que empatamos, faltou um
pouco mais de confiança para podermos jogar, começamos a fazer passes longos,

aceitando um pouco a marcação adversária, e temos uma equipe de estatura baixa,
então o forte do nosso time é bola no chão com dinâmica, e a gente optou em fazer
o passe longo. no intervalo consegui fazer alguns ajustes, mas mesmo assim, se fosse
empate eu sairia satisfeito pelo fato de estar jogando fora de casa contra um grande

clube, mas não sairia satisfeito pelo futebol apresentado. ficou um pouco abaixo
daquilo que vínhamos apresentando. Numa análise geral, o Paraná foi superior a nós,
não digo que seria merecedor a vitória, pelo fato de como aconteceu o segundo gol,

mas em momentos do jogo eles foram melhores que nós”.

 O FC Cascavel foi derrotado pelo
Paraná Clube ao sofrer um gol com
menos de um minuto de jogo e ou-
tro nos acréscimos do duelo que
abriu a Taça Dirceu Krüger, no últi-
mo sábado, na Vila Capanema, em
Curitiba. O técnico Paulo Foiani dis-
se que havia alertado seus coman-
dados sobre a pressão paranista
nos minutos iniciais e que viu “er-
ros” da arbitragem e de sua equi-
pe nos dois gols da Gralha.

“Pela análise que eu havia fei-
to, tinha certeza que a equipe do
Paraná viria com tudo para cima.
Foi assim quando eles jogaram con-
tra o Londrina pela Copa do Brasil
e pelo Paranaense e também con-
tra o Athletico, aqui dentro da casa
deles [Vila Capanema], fizeram
pressão nos primeiros 30min. Con-
tra nós, eles conseguiram fazer o
gol logo no início, com nem um mi-
nuto de jogo. Acredito que tenha
sido falta no meu lateral-esquerdo,
no lance que acabou gerando es-
canteio, mas um erro não justifica
o outro, o gol aconteceu num erro
de marcação”, analisou Foiani.

Após sair atrás no placar, o time
cascavelense não se abateu e mos-

trou poder de reação, ao igualar o
placar em seguida, aos 10min, com
Tocantins. No segundo tempo, a
igualdade persistiu até os 47min,
quando o zagueiro Rodolfo, desta
vez num golaço de voleio, marcou
pela segunda vez no jogo e deu a
vitória ao Paraná Clube, num lance
que gerou bastante reclamação por
parte dos cascavelenses.

“Quando há choque de cabeça,
a nova regra diz, imediatamente o
árbitro tem que parar o jogo. O ban-
deira do lado direito ameaçou le-
vantar, três atleta do Paraná tam-
bém pediram para parar o jogo e o
árbitro deu continuidade, enfim, aí

como o Ítalo estava caído dentro
da área, não gerou impedimento e
eles acabaram vencendo”, lamen-
tou Foiani, que pensa na 2ª roda-
da: “Agora é pensar no Coritiba,
que é outro jogo dificílimo”.
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Cascavel, 12 DE MARÇO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
2- Julio Cesar Bernard e Aline Andreta Paiola
3- Pedro Henrique Czdloski e Raisa Caroline Graciano Peruzzo
4- Samoel Antonio de Mattos e Alessandra Antunes da Silva
5- Rafael de Melo Bearzi e Nayara Maculan
6- Mac Douglas Fonesi Prange e Fernanda Aparecida de Souza
7- Daniel Alberto Hoffmann Rasia e Juciéli Silveira da Silva
8- Ednei de Oliveira Baleiro e Wisleine da Silva da Silva
9- Adercy José da Silva Junior e Jhenifer Caroline Rigotti Ferreira
10- Matheus Samla Silva Tavares e Vanuza de Lourdes Camargo da Cunha
11- José Ribeiro da Silva Junior e Aline Luiza da Silva
12- Pedro Ricardo Fernandes e Margarete de Oliveira

 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.

 A vitória sobre o Rio Branco, por 1
a 0, com gol de Rafael Castro, foi mes-
mo importante para o Cascavel CR,
que venceu pela primeira vez no Está-
dio Olímpico neste ano e abriu quatro
pontos de vantagem na briga contra o
rebaixamento. Além disso, subiu na
classificação para uma posição que
lhe renderia uma vaga na Série D do
Brasileiro 2020 caso o Paranaense
de Futebol terminasse hoje.

O triunfo elevou a Serpente Trico-
lor da 10ª para a 7ª colocação, atrás
de FC Cascavel (4º) e Toledo (6º atual-
mente e no mínimo vice-campeão ao
fim do campeonato), que hoje teriam
as duas vagas garantidas na quarta
divisão nacional. A terceira vaga, que
ficaria com o Cascavel CR, seria con-

Hoje, Cascavel CR
estaria na Série D

firmada com a não realização da Taça
FPF no segundo semestre, a exemplo
do que ocorreu em 2018.

É que na classificação geral do
Estadual, o líder Coritiba (Série B),
o vice-líder Paraná Clube (Série B),
o terceiro colocado Athletico (Série
A) e o quinto colocado Operário (Sé-
rie B), já têm vagas em divisões su-
periores do Brasileiro.

Caso essas equipes sigam nas
primeiras posições e o Londrina (8º
colocado atualmente) suba uma
posição, a terceira vaga pelo Para-
naense de Futebol 2019 na Série
D 2020 poderá ficar com até o 8º
colocado no Estadual.

PARANAENSE
CLASSIFICAÇÃO GERAL

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Coritiba 13 7 3 4 0 13 4 9
2º Paraná 12 7 3 3 1 9 4 5
3º Athletico 11 7 3 2 2 13 6 7
4º FC Cascavel 11 7 3 2 2 8 5 3
5º Operário 10 7 2 4 1 7 5 2
6º Toledo 10 7 2 4 1 8 11 -3
7º Cascavel CR 9 7 3 0 4 6 9 -3
8º Londrina 9 7 2 3 2 8 7 1
9º Maringá 9 7 2 3 2 6 6 0
10º Cianorte 7 7 1 4 2 1 5 -4
11º Rio Branco 5 7 1 2 4 6 11 -5
12º Foz do Iguaçu 4 7 1 1 5 1 13 -12

CARIOCA
GRUPO B

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

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

V. Redonda 0x1 Bangu
Portuguesa 1x1 Boavista

Vasco 1x1 Flamengo
Fluminense 2x1 Cabofriense
Americano 1x1 Resende

ONTEM
Botafogo x Madureira

SEXTA-FEIRA
16h30 Bangu x Portuguesa

SÁBADO
16h30 Resende x Madureira
19h Flamengo x Volta Redonda

DOMINGO
16h Cabofriense x Vasco
18h Boavista x Americano
19h Fluminense x Botafogo

3ª RODADA

4ª RODADA

GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 23 9 7 2 0 26 1 25
2º Internacional 19 9 6 1 2 11 7 4
3º Caxias 16 9 5 1 3 13 8 5
4º São José 12 9 4 0 5 9 12 -3
5º Pelotas 12 9 3 3 3 7 6 1
6º Aimoré 12 9 3 3 3 10 11 -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 9 3 1 5 8 14 -6
10º B. de Pelotas 7 8 1 4 3 7 11 -4
11º Avenida 6 8 1 3 4 4 12 -8
12º Veranópolis 4 9 0 4 5 5 11 -6

Grêmio 3x0 São José
Internacional 2x0 Aimoré
Veranópolis 0x0 Pelotas

Juventude 0x3 Caxias
ONTEM

N. Hamburgo x Avenida
HOJE

20h30 B. de Pelotas x São Luiz

9ª RODADA
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 Após estrear na Libertadores
2019 com vitória fora de casa so-
bre o Junior Barranquilla, na Colôm-
bia, o Palmeiras debuta como man-
dante na competição continental
nesta terça-feira, dia no qual rece-
be o Melgar às 19h15, no Allianz
Parque, pela 2ª rodada do Grupo F.

A arena palmeirense deverá re-
ceber um bom público nesta noite,
pois mais de 27 mil ingressos fo-
ram vendidos antecipadamente. O
time da casa jogará com o novo
uniforme, em homenagem ao que
Marcos usou na conquista da Liber-

Verdão na Libertadores
tadores pelo Verdão, em 1999.

Para este jogo contra o time peru-
ano que na 1ª rodada empatou sem
gols em casa com o San Lorenzo, o
Verdão voltará a ter força máxima em
campo, depois de ter utilizado ape-
nas quatro titulares no empate por 1
a 1 com o Mirassol pelo Campeona-
to Paulista, no fim de semana.

Aliás, o zagueiro Gustavo Gó-
mez, autor do gol palmeirense no
sábado, foi o único atleta confirma-

do pelo técnico Luiz Felipe Scolari
para o jogo contra o Melgar. Além
dele, Weverton, Antônio Carlos, Fe-
lipe Melo, Ricardo Goulart, Dudu e
Gustavo Scarpa devem jogar.

As dúvidas estão nas laterais -
Marcos Rocha, Mayke, Diogo Bar-
bosa e Victor Luis brigam por duas
vagas - e no ataque. Deyverson está
suspenso no Paulista, mas pode
jogar na Libertadores, enquanto
Borja não vive bom momento.

PAULISTA
GRUPO A

Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 23 10 7 2 1 19 8 11
2º Red Bull 21 10 6 3 1 14 7 7
3º Ponte Preta 16 10 4 4 2 10 6 4
4º São Caetano 7 9 1 4 4 10 16 -6

GRUPO B
1º Palmeiras 19 10 5 4 1 11 5 6
2º Guarani 14 10 4 2 4 12 13 -1
3º Novorizontino 13 9 3 4 2 6 7 -1
4º São Bento 4 10 0 4 6 5 15 -10

GRUPO C
1º Corinthians 15 10 4 3 3 8 8 0
2º Ferroviária 14 10 3 5 2 9 8 1
3º Bragantino 10 10 2 4 4 11 17 -6
4º Mirassol 9 10 2 3 5 7 16 -9

GRUPO D
1º Ituano 14 10 4 2 4 16 11 5
2º São Paulo 14 10 4 2 4 12 8 4
3º Oeste 12 10 3 3 4 12 12 0
4º Botafogo 7 10 2 1 7 9 14 -5

Botafogo 2x1 Bragantino
Oeste 1x2 Red Bull
Ituano 2x1 Guarani

Mirassol 1x1 Palmeiras
São Paulo 1x1 Ferroviária

Corinthians 0x0 Santos
São Bento 1x2 Ponte Preta

ONTEM
Novorizontino x São Caetano

SEXTA-FEIRA
17h Bragantino x Ituano
18h45 Red Bull x São Bento
20h30 Santos x Novorizontino
21h Ferroviária x São Caetano

SÁBADO
16h30 São Paulo x Palmeiras
19h Ponte Preta x Guarani

DOMINGO
16h Corinthians x Oeste
19h Mirassol x Botafogo

10ª RODADA

11ª RODADA

Na noite desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), em Porto Alegre, o Grêmio,
um dos favoritos ao título continental, recebe o Libertad, que atravessa um momento
turbulento após a demissão surpreendente do técnico Leonel Álvarez. Na rodada
inicial da Libertadores, o Imortal foi até a Argentina medir forças com o Rosário
Central. Mesmo em território inimigo, o Tricolor manteve a sua característica de
trocar passes e voltou com um empate amargo, já que na avaliação da comissão e
elenco, a vitória seria o mais justo. Para o jogo desta semana, o técnico Renato
Gaúcho vai contar com a volta do volante Michel, fora da estreia por dores musculares.
No ataque, Felipe Vizeu (foto) ganha mais uma oportunidade. Ainda pela 1ª rodada
do Grupo H, o Libertad goleou o Universidad Católica por 4 a 1.

GRÊMIO
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