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SUSTO
Um incêndio em um lote baldio no Loteamento Siena, atrás 

do Parque de Exposições, no Jardim Esmeralda, ontem à 
noite mobilizou os bombeiros e por pouco não teve sérias 

consequências. Devido a uma pilha de madeira, o fogo se alastrou, 
colocando as duas casas em volta em risco. Populares chegaram 

a levar os móveis para a rua, com medo de um incêndio.  

PÁGINA

Paranhos tem 78,7% 
de aprovação popular 

Em dois anos e meio de governo, o prefeito Leonaldo Paranhos segue bem avaliado em 
Cascavel. Pesquisa do Instituto DataSonda revela que 78,7% dos cascavelenses aprovam 

seu trabalho. A maior aprovação fica entre quem mora nos bairros centrais (84,1%), 
seguida por quem mora na região mais periférica (76,9%). l Pág. 4
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TRF4 garante remédio à base de 
canabidiol para cascavelense
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Mistério: laudo diz que DNA em 
corpo não é de réu confesso
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 Em carta aberta que 
circula em grupos 

de WhatsApp e 
redes de militares da 
reserva, intitulada “O Cadete 
Presidente”, indiretamente 

direcionada ao presidente Jair 
Bolsonaro, o general de brigada 
Reinaldo Minati defende o fim 
da reeleição, diz que um pre-
sidente da República deve dar 
atenção especial às palavras e 
que precisa dialogar sem abrir 

mão de suas convicções.  

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 04 05 11 21 24 30
concurso: 0179

22 25 29 34 35 49

concurso: 1964
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Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, 
Cadeira 19 da Academia Sulbrasileira de Letras

PREVISÃO DO TEMPO
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NubladoNublado Nublado
‘‘

‘‘Dia do Operário das Letras

“Há coisas que 
a gente pensa, 
mas não fala; 
fala, mas não 

escreve; escreve, 
mas não assina”.

Nublado

E chega o dia 25 de julho, um dia para homenagear nossos escri-
tores, um dia para homenagear os operários da palavra, como Júlio 
de Queiroz, talvez o maior escritor de Santa Catarina, um dos grandes 
escritores brasileiros, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente. 
Escritor, esse artista solitário, cujo trabalho é registrar a trajetória do 
ser humano no nosso planeta, seja na ficção ou na não ficção. 

O escritor é aquele que, em verso ou prosa, localiza o homem 
no espaço e no tempo, com seus costumes, sua cosmovisão, seu 
habitat, seus sentimentos e emoções, suas vitórias e derrotas, seu 
caminho pela vida.

Minha homenagem a todos os escritores, sejam famosos ou não, 
tenham publicado livros ou não, sejam suas publicações livros tradi-
cionais, de papel, ou eletrônicos. 

Sabemos que, mais do que nunca, surgem escritores novos, mas o 
mercado editorial absorve muito poucos deles, pois livro é um produto 
para as editoras e um produto tem que vender. Elas arriscam pouco 
nos novos.

A internet veio para se transformar no veículo mais democrático que 
pode existir, para os novos autores, pois todos podem usá-la como vitrine, 
colocando lá sua obra. É claro que só os que tiverem algum talento ficarão 
visíveis, mas a verdade é que o espaço está lá e é de todos.

A concorrência é grande, o número de escritores é cada vez maior, 
mas o número de leitores ainda não é o que seria desejável. O Brasil 
ainda é um país que lê pouco. Temos poucas livrarias, o preço do livro 
ainda é um pouco alto e a escola não tem, no seu conteúdo programá-
tico, espaço delimitado ou suficiente para incentivar o hábito da leitura 
nos nossos leitores em formação.

Neste dia do escritor, conclamo todos eles para que nos unamos 
e nós todos, cada um, procuremos ir a uma ou mais escolas, aquela 
perto de casa, por exemplo, para procurar mostrar lá a nossa obra, 
divulgando a literatura como um todo e incentivando a leitura.

E há que exijamos, também, a melhoria da educação em nosso 
país, pois o fato de termos uma sistemática de ensino de melhor qua-
lidade implicará em estudantes mais propensos a gostarem de ler. 

WIKEPEDIA

‘‘

‘‘
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Giro PolíticoGiro Político
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Devedores avisados
Os contribuintes com dívida ativa em Cascavel serão 
notificados em casa com uma cartinha enviada pela 

prefeitura. Este será o primeiro ano em que a administração 
apostará nesse comunicado com o propósito de informar 
a dívida e “estimular” o devedor a se pôr em dia com o 

Tesouro municipal. Renato Segalla, secretário de Finanças, 
defende há muito tempo que muitos moradores não pagam 
por não saberem que a dívida existe. Mas a notificação terá 
um custo: os Correios foram contratados por R$ 136,5 mil 

para o serviço de confecção de notificação e entrega.

Taxas ambulantes
Sem holofote, o prefeito publicou decreto definindo 

os valores a serem pagos pelos ambulantes de 
Cascavel. As taxas são divididas em duas modalidades: 

mensais e anuais, que variam entre duas e seis 
UFMs (Unidades Fiscais do Município). São isentos: 
pessoas com deficiência, mulheres com mais de 55 
anos, aposentados com até dois salários mínimos e 

desempregados sem qualificação profissional.

Passado o primeiro 
semestre da gestão atual 
da Mesa Diretora da Câmara 
de Vereadores, o presidente 
Alécio Espínola (PSC), 
aponta avanços parlamen-
tares e, sobretudo, maior 
transparência no Legislativo 
municipal, que já viu denún-
cias de funcionários fantas-
mas, assistencialismo e 
negociação dos votos para 
aprovação de projetos. Alé-
cio garante que isso não 
faz par te mais da rotina 
da nova política, tão defen-
dida por ele. “Não temos 
envolvimento com nada de 
errado. Essas práticas fica-
ram no passado. Quando 
tivemos o problema com 
o ex-vereador Damasceno 
Júnior [cassado por cobrar 
devolução dos salários de 
assessores], tomamos o 
cuidado de agir conforme 
o Regimento Interno. Esta-
mos vivendo um momento 
de tranquilidade e de gestão 
transparente”.

A  aprox imação da 
Câmara da população é 
uma das defesas da Presi-
dência, que vem adotando o 
gabinete aberto, atendendo 
quem procura o Legislativo 
para fazer reivindicações. 
“Atendemos a população e 
ouvimos as necessidades 
dos vereadores. Estamos 
votando projetos importan-
tes, que ajudam o dia a dia 
da população”.

Embora não tenha um 
balanço, o presidente diz 

Extinção da Cettrans
Os vereadores Pedro 
Sampaio e Fernando 
Hallberg vão em breve 
a Curitiba avaliar a 
operacionalização do 
trânsito na Capital, que está 
há duas décadas discutindo 
o que se tornou dilema em 
Cascavel: a transformação 
da empresa pública em 
autarquia. Depende deles 
a liberação do parecer da 
Comissão de Segurança 
e Trânsito para que o 
projeto entre em votação 
no plenário, após recesso 
parlamentar.

Advogados satisfeitos
Os advogados 
chegaram a agradecer 
o posicionamento 
do vereador Rafael 
Brugnerotto (PSB) pela 
atuação na Câmara em 
defesa da manutenção 
das custas repassadas aos 
procuradores do Município 
durante negociação do 
Refic, o Refinanciamento 
Fiscal. Brugnerotto, 
que integra a Comissão 

de Justiça, deu parecer 
contrário a emendas que 
retiravam o pagamento 
aos advogados, com a 
justificativa de que seria 
inconstitucional tal ação.

Luta animal
Defendido pelo vereador 
Serginho Ribeiro (PDT), o 
castramóvel está prestes 
a ser colocado em prática 
em Cascavel. O prefeito 
Leonaldo Paranhos 
informou que em 60 dias a 
segunda etapa da política 
de saúde animal estará 
em funcionamento e que 
contempla o veículo para 
castração e implantação de 
chips de identificação.

Descontos no IPTU
Copiando modelo de outras 
cidades do País, Paranhos 
também pretende criar um 
novo incentivo para a adoção 
de animais de rua: a ideia é 
oferecer descontos no IPTU 
para quem levar um desses 
bichinhos para casa. O 
benefício está em estudo e já 
vem dando o que falar. 

Eleições 2020 acirram discursos
A proximidade com as eleições municipais ano que vem acirram o 
discurso na Câmara. Oposição e situação duelam de maneira cada 
vez mais feroz, missão para a Presidência. “As eleições estão próxi-
mas e o comportamento dos vereadores fica mais acirrado... a briga 
é mais acalorada. Enquanto presidente, não vou tirar as prerrogati-
vas de ninguém: seja posição ou oposição. O que desejo é respeito. 
Ano que vem será ainda mais difícil, mas volto a dizer que estamos 
pautados no que é correto”. Alécio garante que busca respeitar 
todos os lados: “Sei que as pessoas pensam diferente. Não procuro a 
divisão da Casa, procuro fazer com que todos foquem os mandatos”.

“NÃO procuro a divisão da Casa”, 
diz Alécio  

“Práticas antigas ficaram
no passado”, diz Alécio 

que medidas de austeridade 
foram adotadas: há econo-
mias com diárias e demais 
setores. Porém, a reforma 
da estrutura não será 
excluída da lista de ações 
emergentes. “Faremos uma 
reforma no telhado, pois é 
um problema grave que 
dura anos e que precisa ser 
resolvido para darmos maior 
condição de trabalho aos 
servidores e também para 
quem procura a Câmara”.

Pela primeira vez na Pre-
sidência, Espínola avalia 
como o cargo se diferencia 
dos demais: “Traz uma visi-
bilidade grande e ao mesmo 
tempo traz uma preocupa-
ção: tudo que ocorre recai 
sobre o presidente. Mas ao 
disputar a eleição, estive 
pautado em meus princípios 
de vida: ética, moralidade, 
viver de acordo com o que 
a população quer: políticos 
sérios, política nova”.
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Paranhos com 78,7% 
de aprovação popular

Em dois anos e meio de governo, 
o prefeito Leonaldo Paranhos segue 
bem avaliado em Cascavel. Pesquisa 
do Instituto DataSonda revela que 
78,7% aprovam o trabalho do pre-
feito, contra 16% que desaprovam 
e 5,3% não souberam opinar. 

A maior aprovação fica entre 
quem mora nos bairros centrais 
(84,1%), seguida por quem mora 
na região mais periférica (76,9%) 
e no centro (73,3%).

O instituto também pediu para 
que os cascavelenses avaliassem 
o trabalho do prefeito: 5% responde-
ram ótimo, 48% bom, 36,3% regular, 
6,3% ruim, 2,7% péssimo e apenas 
1,7% não souberam responder. 

Os entrevistados que vivem em 
bairros centrais foram aos que 
melhor avaliaram o trabalho de Para-
nhos, com 92,5% de aprovação.

Sobre o ponto positivo da admi-
nistração do prefeito Paranhos, os 
três primeiros itens citados foram: 

PASSE o 
leitor de QR 
Code do seu 
celular para 
ver a íntegra 
da pesquisa

Metodologia
As entrevistas foram feitas de 16 a 18 de julho, em método de amostragem, com 
300 moradores. O intervalo de confiança é de 90% e a margem de erro estimada 

é de 4,7 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa dividiu a cidade em quatro regiões: Centro, bairros centrais (englo-

bando Pacaembu, Região do Lago, São Cristóvão, Country, Canadá, Cancelli, 
Recanto Tropical, Parque Verde, Coqueiral, Alto Alegre, Pioneiros Catarinenses, 

Neva e Parque São Paulo), bairros periféricos e área rural.

saúde pública (7%); pavimentação/
conservação das vias urbanas (6,7%) 
e transporte coletivo (4,7%). Chama 
a atenção nesse item que 43% dos 
entrevistados não souberam opinar.

Já os principais pontos negati-
vos da administração do prefeito 
Paranhos foram: saúde pública 
(27,3%); transporte coletivo (5,3%) 
e educação pública (5%).

Na questão “Como você avalia 
a saúde pública de Cascavel até o 
momento?”, as repostas foram as 
seguintes: ótimo 1,7%, bom 21%, 
regular 36%, ruim 25,7% péssimo 
14,3% e não souberam, 1,3%. 

Por regiões, mais uma vez os 
bairros centrais demonstraram maior 
satisfação: 66,4%; em seguida vêm 
o Centro, com 60% de respostas 
positivas e 52,4% de respostas posi-
tivas nos bairros periféricos.  
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Leonardo Guarda Calis
ª 28 de junho de 1999
V 18 de julho de 2019 
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Despedida

O garoto que tinha o 
coração na ponta do dedo

Apesar de jovem, Leonardo 
Calis vinha enfrentando uma 
grande batalha. Há cerca de um 
ano e meio ele lutava contra um 
rabdomiossarcoma, um tipo de 
câncer que acomete os músculos 
e atinge, na maioria das vezes, 
crianças e adolescentes com até 
18 anos. Na última batalha, ficou 
internado durante 20 dias, mas 
não resistiu e faleceu no dia 18 
de julho. Natural de Cascavel, Leo-
nardo Calis deixou os pais, uma 
irmã e muitos amigos.

Leonardo Guarda Calis conheceu e 
se encantou pela fotografia por meio do 
tio Fabrício Guarda, que foi seu mentor 
desde cedo. O jovem de 20 anos se diver-
tia fotografando corridas de kart nos fins 
de semana e os primos mais novos. 

Para a mãe, Rita Paula Guarda, Leo-
nardo sempre será lembrado pela sua 
busca pela perfeição. “Ele era detalhista e 
perfeccionista em tudo o que fazia. Sabia 
se posicionar muito bem para conseguir 
um bom ângulo”.

Na sua busca pelo melhor retrato 
e explorando as possibilidades que o 
mundo da fotografia proporciona, a mãe 
revela que o desenvolvimento de Leo-
nardo era motivo de orgulho para todos 
na família. “O Leo tinha o olhar apurado... 

ele estava desvendando os segredos da 
fotografia. Com certeza o coração na 
ponta do dedo o levaria longe”.

Leo, como era chamado pelos fami-
liares e pelos amigos, cursava o segundo 
ano de Design Gráfico. A faculdade lhe 
permitiu desenvolver ainda mais a foto-
grafia e a aprender novas técnicas. 

Rita Guarda conta que, em meio à 
vontade do filho de querer fazer tudo 
bem feito, uma das suas características 
que mais se destacavam era o altruísmo: 
“Ele sempre queria ver os outros felizes”. 

A mãe o descreve ainda como uma pes-
soa atenciosa. “Ele respeitava a todos com 
muita educação, sempre teve uma luz muito 
forte. Desde criança ele conquistava todas as 
pessoas pela simpatia e pelo carisma”.  

LEONARDO, no auge dos seus 20 anos

Leonardo ao lado da família
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 Os investimentos que a admi-
nistração municipal vêm fazendo 
no interior, colocando o campo entre 
as prioridades da gestão, ganharam 
destaque ontem na abertura do Show 
Pecuário 2019, evento que continua 
até sexta-feira (23) no Parque de Expo-
sições Celso Garcia Cid.

Ao agradecer o trabalho do pre-
feito Leonaldo Paranhos, o presi-
dente do Sindicato Rural de Cas-
cavel, Paulo Orso, garantiu que 
“nunca a prefeitura teve R$ 70 
milhões de recursos investidos de 
contrapartida nesta área [são mais 
de R$ 44,5 milhões nos últimos 
dois anos, chegando à casa de R$ 
70 milhões com as contrapartidas 
de convênios com a Itaipu Binacio-
nal]. Isso é algo que nós temos que 
reconhecer, pois, quando é preciso 
criticar, criticamos, mas quando é 
hora de agradecer, precisamos ser 
justos e reconhecer o grande traba-
lho que vem sendo feito”.

O discurso de Paulo Orso com-
plementou a fala do presidente da 
Fundetec, Alcione Tadeu Gomes, 
que enumerou os investimentos 

O TRF4 (Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região) acatou pedido 
do MPF (Ministério Público Fede-
ral) e determinou que a União e 
o governo do Paraná forneçam 
o remédio Isodiolex (à base de 
canabidiol, derivado da maconha) 
a uma criança com microcefalia e 
paralisia cerebral. A família mora 
em Cascavel.

O caso chegou ao MPF em 
julho de 2018, relatado pela mãe 
da criança, que nasceu prematura 
de 29 semanas com diagnósticos 

TRF4 assegura remédio à base 
de canabidiol a cascavelense 

de microcefalia, paralisia cerebral, 
hidrocefalia e epilepsia (em média 
dez crises ao dia).

Tendo em vista que - segundo 
laudo pericial judicial - a paciente 
esgotou as alternativas terapêuti-
cas fornecidas pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) sem redução na 
frequência das crises convulsivas, 
o MPF ajuizou ação civil pública 
para que a União e o Estado cus-
teassem o medicamento Isodiolex, 
que não possui equivalente na rede 
pública e demonstra boa eficácia 

no tratamento da epilepsia.
A União se negava a fornecer o 

medicamento, sob o argumento de 
que ele não estava liberado pela 
Anvisa. O MPF recorreu alegando 
que, excepcionalmente, em rela-
ção ao canabidiol, a Anvisa tem 
autorizado sua importação por pes-
soa física para uso próprio. Ou seja, 
mesmo não havendo ainda o regis-
tro, é possível a prescrição a pacien-
tes com doenças graves e sem alter-
nativa terapêutica satisfatória com 
produtos registrados no País. 

 Investimentos de quase R$ 50 mi 
que o Município vem fazendo no 
interior desde janeiro de 2017: já 
são mais de R$ 10 milhões somente 
em equipamentos e maquinários 
para uso no campo e pelo menos 
100km de recuperação de estradas 
com cascalhamento e adequação, 
50km de pavimentação poliédrica e, 
agora, a licitação de mais 25km de 

Show Pecuário
O Show Pecuário foi aberto com um café da manhã e à tarde recebeu a visita 

do governador Ratinho Junior. Além da feira, dos expositores, da indústria, do 
comércio e da prestação de serviços, reúne animais bovinos de leite e corte, 
ovinos para leilões, julgamentos e balcão permanente de negócios; palestras, 

workshops e reuniões ao longo dos quatro dias da feira. A grande novidade desta 
edição é a Vertical Agritech, evento promovido pelo Sebrae voltado às startups.

asfalto, isso sem contar as melho-
rias em escolas, unidades de saúde 
e demais ações voltadas ao bem-
-estar das famílias. “É um desafio 
gigante, mas se não pensarmos em 
começar, jamais avançaremos, pois 
temos mais de 3,4 mil quilômetros 
de estradas rurais que precisam de 
melhorias permanentes”. 
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*REGULAMENTO NO CUPOM DA CAMPANHA

PATROCINADORES:

®

APOIO INSTITUCIONAL:REALIZAÇÃO:

AR CONDICIONADO

AAC
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br



Diego vai até o aeroporto se despedir de Larissa. 
Kika se revela como a Cantora Mascarada. João 
encontra Jerônimo na cadeia.

A DONA DO PEDAÇO
 Jô inventa uma desculpa para se justificar 

com Téo. Vivi teme ficar com Chiclete e pede 
para ir embora com Téo. Vivi conta para Téo que 
Chiclete apontou uma arma para ela e Beatriz 
ouve a conversa. Britney tem uma ideia para 
Dorotéia atrapalhar o namoro de Eusébio e Gina. 
Abel estranha Britney não usar o banheiro de 
funcionários. Jô sente ciúmes de Régis com 
Maria da Paz. Lyris arma um escândalo na 
construtora. Téo questiona Maria da Paz sobre 
o suposto presente de Régis. Vivi cobra uma 
explicação de Chiclete. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sergio conclui seu projeto, e inspirado nas 

HQs, lança “Os Peregrinos da Profecia”, jogo 
que dá continuidade a saga Vetherna. Após 
alguns meses, o jogo Vetherna é enfim lançado, 
e todos começam a joga-lo para acumular pontos 
para o Campo de Férias. Bento pede a Ruth um 
console para jogar Vetherna. Hugo diz a Eric 
que está gostando de Paola. Nadine descobre 
que alguém invadiu o sistema da O11O, e pede 
a ajuda de Waldisney para descobrir quem é.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Meire diz a Dinho que a atendente do pet 

shop no qual encontrou Bartolomeu disse que 
um rapaz o deixou lá. Ela questiona se ele tem 
alguma coisa a ver. O rapaz nega. Manuela 
chega do ensaio e mostra as fotos da banda 
para Isabela, que fica com raiva por quase não 
aparecer. Omar obriga um funcionário do haras 
a selar seu cavalo. Ele consegue fazer com que 
Téo cavalgue primeiro, para ver se o cavalo real-
mente é arisco. Téo se dá bem com Dourado e 
monta sem problemas.

TOPÍSSIMA 
Rafael diz que vai esperar o momento certo 

para desmascarar Vitor e pede sigilo a Mão de 
Vaca. Zeca conversa com Madalena e diz acre-
ditar na inocência de Rafael. Miguel diz que está 
comprando os brigadeiros, pois eles estão trazendo 
lucro, mas Gabriela fica desconfiada. Sophia diz 
que contratou um detetive para descobrir por onde 
anda Andrea, sua meia irmã. Lara se desespera e 
ameaça deserdar a filha. Edison diz que fará tudo 
o que Gonçalo mandou. André diz que chegou 
a hora do encontro com Edison.
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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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1- IGOR LEONARDO DO AMARAL E THARLA MARIA GUIMARÃES
2- LUÍS GUSTAVO FOGLIATO CAETANO E MARIANE CIGARRI
3 - MATHEUS DOS SANTOS PEDRO E JAQUELINE APARECIDA MULLER
4- TIAGO RICKEN DA SILVA E NATANIELY YASMIN ROCHA
5 - FERNANDO HENRIQUE BASGAL FORNER E LUCIANA DE FATIMA SANTANA
6- VINÍCIUS SGARBI DA SILVA E GABRIELLI BARBOSA DA SILVA
7- LUIZ GUSTAVO SCHITICOSKI E MAGDA GONZATTO CARNIEL
8- GUSTAVO HENRIQUE DAMIÃO CRUZ E EMMYLINE EMMANUELLY CAMARA
9- LUCAS FERNANDES EWALD E ANDRESSA DE CASTRO ORGUIM
10- PAULO CESAR GONÇALVES E ANA PAULA FONTANA
11- RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS E JULIANA SANDESKI CAMARGO
12- ERIC MUDOLON MARTINS E GABRIELE NUNES MUNHOZ
13- RAFAEL RODRIGO CARDOZO E LUCIANE MINATTI DE OLIVEIRA
14- CESAR AUGUSTO LOURO DE SOUZA E DINAIARA MARTINS ROSSETTO
15- VAGNER RODRIGUES E JHENIFER RAFAELA SEUBERT TERUEL
16- MARCOS MARTINS DA SILVA E DAIANA NOEMI GONÇALVES DA SILVA
17- JEAN CARLOS MAGALHÃES GONÇALVES E MAIARA DIAS DE LIMA
18- APARECIDO RODRIGUES E MÔNICA ZENAIDE DEMETRIO
19- ADENILSON VITORINO DE MELO E JOICIELLE MARIA CARDOSO
20- DIRCEU BUENO E EDENEUZA LUCIO TEIXEIRA
21- SILMAR DE OLIVEIRA E SUZANA DE OLIVEIRA FERRAIS
22- RÉGIS PANIZZON ALVES E ANA LUIZA RAMZAM
23- JOÃO GERMANO DE LIMA E SIDIANE PEREIRA DA COSTA
24- HUDSON JUNIOR PEREIRA DE AMORIM E RAQUEL LEITE SOARES
25- DANIEL MELONARI E CARLA NEIVA VIDAL

 

MALHAÇÃO 
Rita implora que Isaura deponha a seu favor 

na audiência de custódia de Nina. Anjinha joga 
futebol e Cléber desiste de assistir. Serginho per-
gunta quando Guga revelará seu segredo para 
a família. Thiago conta para Carla que Marco e 
Neide se beijaram. Filipe diz a Lígia que acredita 
em Rita. Raíssa se surpreende ao saber que 

seu vídeo tem muitos acessos nas redes sociais. 
Lígia questiona Lara sobre Isaura.

VERÃO 90
Jerônimo é preso, mas Galdino consegue 

escapar. Murilo anuncia a prisão de Jerônimo 
em seu programa. Murilo pergunta a Moana se 
o filho que ela está esperando é dele. Dandara 
incentiva Diego a procurar Larissa. Janaína fica 
abalada ao ver Jerônimo detido no aeroporto. 
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Seu humor será uma das condições para 
alcançar seus objetivos, então preste atenção 
nele. Correr riscos vai aumentar a sua moral. 
Na frente física, você se beneficiaria de beber 
mais líquidos a fim de purgar os seus rins.

Não conte com ninguém hoje, somente com 
você. Mesmo que tenha tendência a pen-
sar em coisas demais, você ficará bem se 
conseguir um pouco de ar fresco - literal e 
figurativamente falando.

Você será capaz de se expressar de forma espon-
tânea e com mais liberdade. Não perca esta opor-
tunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equilibrar 
seus níveis de energia. Mostre-se como você é jun-
tamente com as suas necessidades reais.

Sua própria hesitação está deixando você 
inquieta. Há um problema que você terá que 
resolver para recuperar a paz interior. Você 
precisa de energia física, mas sua mente 
perspicaz vai equilibrar isso.  

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles 
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao 
seu redor. Você está saudável, terá reflexos 
melhores e se sentirá mais leve.

Você estará preocupado com os problemas de 
outras pessoas e lhes dará apoio. Você deve 
consumir mais vitaminas para poder aguentar 
este mês, que vai ser muito agitado.

Você vai estar muito autoconfiante, talvez até 
demais. Evite discussões aprofundadas e se 
concentre na ação. Seria muito bom se você 
praticasse um esporte ao ar livre. Você precisa de 
uma mudança de ares, tanto moral como física.

As pessoas ao seu redor vão se surpreender 
com a determinação que você demonstra para 
alcançar seus objetivos. Você precisa de flexi-
bilidade mental e física, mergulhe em uma arte 
como passatempo para relaxar.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera 
do presente constrói a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.

Tire tempo para pensar antes de falar. Tenha 
cuidado para não ser intransigente só por-
que quer mudar as coisas mais rapidamente. 
Você está gastando suas reservas de ener-
gia, isso não é bom para os nervos.

Você vai descobrir os lados inesperados das pes-
soas próximas a você. Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente 
está cheia de novas ideias. Planeje suas ativida-
des em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Você terá o benefício de uma atmosfera agradável 
e amigável, onde o humor vai prevalecer. Aguarde 
mais um dia para ter discussões aprofundadas. Seria 
uma boa ideia melhorar a sua circulação sanguínea 
através do esporte e de um pouco de ar fresco.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
18 
02 
03 
20

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

A família de Gabriel Batista de 
Souza, morto com uma facada no 
peito no dia 1º de novembro de 2018, 
no Bairro Periollo, em Cascavel, ainda 
espera por respostas e justiça.

Uma pessoa próxima a Gabriel 
revelou à família que o suspeito do 
crime agiria por meio de um apli-
cativo de relacionamentos, pelo 
qual marca encontro com homos-
sexuais e os agride. A informação 

 A chegada de mais 49 deten-
tos ontem (23) à PEC (Penitenciária 
Estadual de Cascavel), somados 
aos 60 transferidos um dia antes, 
o presídio chegou aos 960 presos, 
ou seja, sua lotação máxima, de 
acordo com o Sindaspen (Sindi-
cato dos Agentes Penitenciários 
do Paraná). 

As transferências aconteceram 
nas duas fases da Operação Ara-
celi, deflagrada pelo Depen (Depar-
tamento Penitenciário), que con-
siste na reclassificação dos presos 
que estavam na Cadeia Pública de 
Toledo, deixando no local apenas 
aqueles que cometeram crimes 

Com lotação máxima, 
faltam agentes na PEC 

contra a dignidade sexual.
Conforme o Sindarspen, o Bloco 

3 - que havia sido destruído na 
rebelião de novembro de 2017 - já 
está em funcionamento, o que foi 
negado na segunda-feira pela dire-
ção regional do Depen. Antes das 
transferências, a unidade tinha 850 
e já funcionava acima da capaci-
dade, já que os dois blocos tinham 
capacidade para apenas 576. 

Falta de agentes 
Diante dos novos números, a preocu-
pação do Sindicato é com a falta de 
agentes. São 27 agentes por plantão 
(entre efetivos e temporários contra-
tados via PSS) para fazer a custódia e a 
movimentação dos quase mil presos. 
O Sindarspen afirma que a propor-
ção de segurança é de cinco presos 
para cada agente por plantão, mas o 
número hoje é de 35 detentos, ou seja, 
a PEC deveria ter sete vezes o efetivo 
que dispõe hoje para que a segurança 
dos agentes e do local seja garantida. 
O sindicato já formalizou pedido à dire-
ção regional do Depen para que novos 
agentes possam ir para a PEC devido 
ao aumento de presos, mas que não 
houve resposta. Por isso, o Sindarspen 
oficiou novamente o Depen a respeito. 
Essa não é a primeira vez que o sin-
dicato alerta para a falta de agentes 
no local e até o momento nenhuma 
medida foi tomada pelo Estado. A PEC 
já foi palco de duas rebeliões sangren-
tas, com saldo total de seis mortos.

 PEC está com lotação máxima após transferências 

n Reportagem: Cláudia Neis

Sem resposta
A reportagem do Jornal Hoje-

News entrou em contato com o 
Depen e enviou diversos questio-
namentos sobre a situação, mas 
também não recebeu resposta. 

foi repassada à Delegacia de Homi-
cídios, mas até o momento ninguém 
foi encontrado. A família alerta para o 
modus operandi do suspeito para evi-
tar que mais jovens sejam vítimas. 

INVESTIGAÇÃO
A mãe de Gabriel, Marcia Batista, 

lamenta a demora na solução do 
caso e acredita que o suspeito já 
não esteja mais em Cascavel, até 

porque no dia 1º de agosto o crime 
completa nove meses. 

A foto de um suspeito foi 
divulgada pelo polícia, mas até o 
momento ninguém foi preso. 

A Delegacia de Homicídios, 
questionada sobre a situação, 
informou apenas que a investiga-
ção segue em sigilo.   

Caso Gabriel: Família alerta para ação de suspeito

DEPEN 
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Preso por furto de Kombi 
tem longa ficha criminal 
O homem de 34 anos preso em flagrante na tarde de 
ontem (23) pela Polícia Civil pelo furto de uma Kombi 
usada para ações sociais já possui diversas passagens pela 
polícia por furto em Cascavel e Curitiba, além de roubo 
em Guarapuava e já foi condenado diversas vezes.
De acordo com a PC, a Kombi foi furtada durante a madru-
gada de ontem. Pouco depois, o proprietário recebeu uma 
ligação de cobrança de resgate do veículo. Ele registrou 
boletim de ocorrência e então recebeu uma nova ligação 
com informações sobre o paradeiro da Kombi. 
O suspeito foi contido pelo dono do veículo até a chegada 
da polícia e, mesmo armado com uma faca de serra e um 
estilete, ele não chegou a ferir a vítima.
O homem foi autuado por furto simples e foi arbitrada 
uma fiança de R$ 3.000, que não foi paga. Ele permanece 
preso na Cadeia Pública de Cascavel. 

O laudo da análise do DNA 
recolhido do corpo e das roupas 
de Sônia Massae Toguti, morta 
em fevereiro deste ano em casa, 
no Bairro Cancelli, em Cascavel, 
apontou que as amostras não são 
do rapaz de 19 anos que confes-
sou o crime e está preso há cinco 
meses. 

Foram coletas quatro amostras 
de material genético de Sônia, 

Sônia Toguti: laudo não 
aponta DNA do acusado

da roupa, das unhas, da vagina e 
do ânus. Todas as amostras são 
do mesmo homem, mas não do 
acusado.

De acordo com a Polícia Civil, 
já não há mais inquérito, uma vez 
que o acusado confessou o crime 
e está preso. O laudo foi juntado 
ao processo e cabe ao juiz e ao 
promotor decidirem o que acontece 
daqui pra frente.   

O crime 
Sônia Massae Toguti, de 47 anos, foi 
encontrada morta no apartamento onde 
morava no Bairro Cancelli. Ela tinha feri-
mentos de faca e o caso foi tratado como 
latrocínio, roubo seguido de morte. O 
acusado de 19 anos foi preso horas depois 
do crime e, de acordo com a polícia, 
confessou a autoria. Imagens de câme-
ras de segurança também registraram 
a presença dele no local. Ele, inclusive, 
participou da reconstituição do crime.  
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A KOMBI foi devolvida ao proprietário 
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Com duas derrotas em dois jogos 
nesta segunda fase do Campeonato Para-
naense Sub-19, a equipe do FC Cascavel 
agora tem que vencer ou vencer os jogos 
que restam para passar para a próxima 
fase da competição.

Na rodada de estreia perdeu para 
Paraná Clube por 1 a 0, em Curitiba, mas 
teve a chance de reabilitação ao receber 
no Estádio Olímpico o time do Operário 
de Ponta Grossa. A equipe não aprovei-
tou a oportunidade e foi derrotada pelo 
mesmo placar.

A classificação do grupo segue com 
Coritiba na liderança, Paraná na segunda 
posição (ambos com quatro pontos), Ope-
rário vem na sequência com três ponto, e, 
por último, FC Cascavel que não pontuou.

O próximo adversário é o Coritiba 
neste sábado (27), às 15h, no Estádio 
Janguito Malucelli, em Curitiba. Se quiser 
continuar sonhando com uma classifica-
ção, o FC Cascavel tem que vencer.

No returno dessa fase o FC Cascavel 
enfrenta no dia 3 de agosto o Operário no 
Estádio Miró de Freitas, em Ponta Grossa.

Os dois jogos de fechamento dessa 
segunda fase serão nos dias 10 de agosto 
contra o Paraná Clube e 17 de agosto contra o 
Coritiba, ambos no estádio Olímpico Regional. 

 Nesta quar ta-feira (24) se 
encerram os treinos livres para a 
segunda fase do 54º Campeonato 
Brasileiro de Kart. É o último dia para 
os pilotos entenderem o traçado, 
identificarem os pontos de frena-
gem e ultrapassem e os mecânicos 
acertarem os karts, pois a partir de 
amanhã (25) começam as disputas 
pra valer com as tomadas de tempo.

O formato do Brasileiro de Kart, 

Kart: terminam os treinos livres
para todas as categorias, com-
preende a realização de treinos 
livres, uma tomada de tempos e 
quatro baterias classificatórias. 
Nas duas primeiras, os pilotos 
somam pontos para definir o grid 
da pré-final, que é a terceira bate-
ria. E o resultado da pré-final vai 
determinar o alinhamento inicial 
da grande final, que vai definir o 
grande campeão brasileiro de kart. 

 Histórico do circuito
O Kartódromo Delci Damian é um dos mais representativos kartódromos da 

atualidade no Brasil. Inaugurado em 1992, 20 anos depois passou por uma grande 
reforma que o recolocou no circuito das principais competições da modalidade no 

País. Recebeu em 2012 o Campeonato Brasileiro, em 2016 a Copa Brasil e o Campeo-
nato Sul-Americano e agora volta a sediar as provas do Brasileiro. Seu traçado, muito 
técnico, tem extensão de 1.026 metros permeados por 15 curvas. O novo recorde da 
pista foi estabelecido na semana passada pelo carioca André Nicastro, ao estabelecer 

o tempo de 41s017 que lhe rendeu a pole position da categoria Codasur.
NA PRIMEIRA fase Rafael Smaniotto vibrou com 
a conquista do título da categoria F-4 Graduados  

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SRP – Tipo menor preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene e limpeza, destinado a 
atender às necessidades desta UG. 

Data para cadastramento das propostas–Até 05/AGOSTO/2019 às 09:59 horas 

Data da abertura – 05/AGOSTO/2019 às 10:00 horas (Horário de Brasília-DF).

COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3099-3213
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA 
MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

MARIO FERREIRA/DIVULGAÇÃO

Sub-19 do FCC vê as chances diminuem

SERPENTE aurinegra escondeu o veneno contra o Operário SANDRA ZAMA/FCC
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Colégios estaduais e particula-
res de Cascavel que tiveram equi-
pes classificadas nas fases regio-
nais seguem com os preparativos 
e os treinamentos para a fase final 
dos 66º Jeps (Jogos Escolares do 
Paraná), que será disputada de 2 
a 10 de agosto em Foz do Iguaçu.

A abertura dos jogos será no dia 
2 de agosto, às 19h30, no Ginásio 
de Esportes Costa Cavalcanti, onde 
haverá o desfile das delegações e 
um show de boas-vindas aos atle-
tas. Antes disso, nesta sexta-feira 
(26), haverá o congresso técnico 
dos jogos, no Centro de Juventude 
de Foz, a partir das 8h30. 

MODALIDADES
Os jovens de 12 a 18 anos par-

ticiparão das competições a partir 
de sábado (3) em 15 modalidades: 

Jeps: Equipes se preparam 
para a fase final em Foz

atletismo regular e ACD (atleta com 
deficiência), badminton, basque-
tebol, ciclismo, futsal, ginástica 
rítmica regular e ACD, handebol, 

l Ceep Pedro Boaretto Neto - atletismo F, ciclismo e natação M
l Colégio Cristo Rei - basquetebol M
l Colégio Estadual Acquilino Massochin - atletismo F
l Colégio Estadual Eleodoro Pereira - atletismo e natação M
l Colégio Estadual Horácio dos Reis - natação M
l Colégio Estadual Ieda Mayer e Marechal Castelo Branco - atletismo M
l Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli - futsal F 
l Colégio Estadual Costa e Silva - handebol M e atletismo F
l Colégio Estadual Prof. Francisco Lima - tênis de mesa F
l Colégio Estadual Prof. Victorio E Abrozino - natação F
l Colégio Estadual Profª Julia Wanderley - atletismo F e judô M
l Colégio Estadual Wilson Joffre - atletismo M e futsal M
l Colégio Expressão - ginástica rítmica e natação F
l Colégio Ideal - natação F
l Colégio Santa Maria - handebol, natação e tênis de mesa F 

lutas, judô, natação, skate, tênis 
de mesa, voleibol, vôlei de praia 
e xadrez regular e ACD, tudo nos 
gêneros masculino e feminino.  

DE CASCAVEL, ESTARÃO PARTICIPANDO ATLETAS
 E EQUIPES DOS SEGUINTES COLÉGIOS:

AÍLTON SANTOS O jogo entre Cascavel e Dois 
Vizinhos ontem à noite pela 18ª 
rodada da Chave Ouro de Futsal foi 
de prender a respiração. Em casa, o 
Cascavel saiu na frente, com Jorginho 
marcando no fim do primeiro tempo, 
mas quando todos esperavam o apito 
para o intervalo o visitante conseguiu 
igualar, a 40 segundos do fim.  
O segundo tempo começou trun-
cado, e Anderson colocou o Dois 
Vizinhos na frente aos 14 minutos. 
Nem dois minutos depois, Parrel 
voltou a deixar tudo igual.  
Quando parecia que o jogo ficaria no 
2 a 2, o goleiro Tiago fez um golaço a 
menos de um minuto no fim da partida. 
Mas... quando todos pensavam que 
era só administrar, numa jogada surpreen-
dente, Luquinhas fez de cabeça, a trave 
caiu e todos ficaram sem saber o que 
estava havendo. Final: 3 x 3. 

Emoção do início ao fim
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ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE

Hoje é a vez de Internacional, Athle-
tico e Flamengo buscarem bons resul-
tado na primeira partida das oitavas de 
final da Copa Libertadores da América. 

Destaque para Nacional do Uruguai 
e Internacional, que se enfrentem no 
Estádio Parque Central, em Montevi-
déu, nesta quarta-feira, às 19h30. O 
confronto deve ser muito equilibrado. A 
principal arma do Nacional para alcançar 
a vitória é o centroavante Gonzalo Ber-
gessio, que promete dificultar a vida da 
defesa colorada. O Internacional deve 
adotar postura cautelosa, já que decide 
em casa, onde é mais forte.

O outro jogo é o mais importante 
para o Athletico nesta temporada den-
tro do plano de “internacionalização” 
da marca do clube. Um bom resultado 
nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena 

 Clássico brasileiro na Sul-Americana
Atlético-MG e Botafogo duelam nesta quarta-feira, às 21h30, no Engenhão por uma 
vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta está marcado para 

o dia 31, no Independência, em Belo Horizonte. 
Além de manter vivo o sonho do título, o clube que se classificar vai garantir cota 

de US$ 600 mil (cerca de R$ 2,2 milhões na cotação atual).
Atlético e Botafogo serão rivais pela décima vez em confrontos eliminatórios. E o 

histórico mostra ampla vantagem carioca nesse tipo de competição. Das nove vezes 
anteriores, o Atlético levou a melhor em apenas duas oportunidades: na Taça Brasil 
de 1967 e no Campeonato Brasileiro de 1994. O retrospecto geral aponta quatro 

vitórias mineiras, 11 triunfos cariocas e quatro empates. 

LIBERTADORES
19h15 Nacional x Internacional 
19h15 San Lorenzo x Cerro Porteño
21h30 Athletico x Boca Juniors
21h30 Emelec x Flamengo

COPA SUL-AMERICANA
21h30 Botafogo x Atlético-MG

BRASILEIRO - SUB 20
15h Chapecoense  x Sport 
15h Corinthians  x Ponte Preta 
15h Grêmio  x Bahia 
15h Internacional  x Vitória 
15h Palmeiras  x América MG 
15h Santos  x Coritiba 

CHAVE OURO 
20h30 Matelândia x Marreco Futsal 

JOGAM HOJE

da Baixada, dará alguma tranquili-
dade para o jogo de volta na próxima 
semana em La Bombonera. 

Já o Boca sabe da dificuldade que 
é jogar na Arena e tentará cozinhar o 
duelo ao máximo, tendo em mente que 
o empate será um grande resultado.

Emelec X Flamengo é para mexer 
com as torcidas. O confronto entre 
equatorianos e brasileiros tem um 
curioso embate de técnicos euro-
peus, com o português Jorge Jesus 
pelo Flamengo e o espanhol Ismael 
Rescalvo no Emelec. 

Na partida no Equador, o rubro-ne-
gro carioca não terá Everton Ribeiro, 
Arrascaeta e Vitinho, que nem via-
jaram.  A par tida será no Estádio 
George Capwell em Guayaquil, às 
21h30 (de Brasília). 

Três brasileiros 
em campo hoje


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

