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Comissão investiga casos de agressão na GM Pá
g. 

3

AÍLTON SANTOS

Especialistas do Instituto Lerner foram convidados pelo prefeito Leonaldo Paranhos a 
colaborarem na elaboração do Território Verde, que visa transformar a região do Lago Muni-
cipal, com identidade visual própria, flora específica, estímulo à convivência e integração, 
incluindo o Zoo, a área verde, o Kartódromo, num espaço completamente remodelado.

l Pág. 8

Projeto vai transformar
principal cartão-postal
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Pai é quem ama e cuida

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

José Expedito da Silva é jornalista e apresentador do 
Jornal Café da Manhã, pela Rádio Canção Nova

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pai não é somente quem 
nos gerou. A figura paterna pode ser representada pelo tio ou avô que nos 
criou, e até mesmo pelo padrasto.

Somos do tempo em que não são raros os casos de casais que 
se apaixonam, têm filhos e terminam o relacionamento, alegando que o 
amor entre os dois chegou ao fim e que é melhor cada um seguir a sua 
vida. E, ao encerrar essa “sociedade”, pais e mães nem sempre avaliam 
as consequências da separação para seus filhos antes de começarem 
uma nova relação.

Surge assim, a “paternidade afetiva”: o novo parceiro da mãe, que 
geralmente fica com a criança, acaba por se tornar um verdadeiro pai 
no dia a dia desse novo núcleo familiar. O mesmo pode ocorrer com o 
pai separado, que acaba assumindo outro relacionamento também com 
filhos ou filhas.

O caminho mais comum e natural, porém, é que o avô passe a ser 
a figura paterna na vida de muitas crianças, assumindo em muitos casos 
até responsabilidades financeiras, tarefas de levar e buscar na escola, 
além dos compromissos de lazer e passeios.

Para a criança, o avô/pai é uma referência de estabilidade e segu-
rança, aquele “porto seguro”. Para o avô, é uma experiência de vida muito 
gratificante porque, além da sensação de estar proporcionando o melhor 
para seus netos, a recompensa é certa. 

A experiência comprova que os avós que recebem essa nova incum-
bência são mais felizes e realizados porque ganham nova chance de 
educar, de maneira menos repressiva, sem repetir eventuais erros que 
tenham cometido na educação de seus próprios filhos. São mais tolerantes 
e compreensivos.

Essa cumplicidade maior entre os avós e seus netos muitas vezes 
é mal compreendida e interpretada como uma proteção danosa à boa 
educação. Porém, se for impregnada de amor, paz, justiça e verdade, 
certamente será benéfica, porque oferecerá um espaço para o crescimento 
e o amadurecimento da criança, amenizando e até curando possíveis 
traumas decorrentes da separação dos pais. Mais do que presença física, 
toda criança quer e precisa da “paternidade afetiva”, presença amorosa e 
protetora que comunica o amor de Deus, o Pai das Misericórdias.

Neste Dia dos Pais, queremos abraçar com profunda gratidão 
todos aqueles que, por laços biológicos ou afetivos, assumem ple-
namente a paternidade! 

Ministro da 
Justiça, Sergio 

Moro, durante a 
abertura da 13ª 

edição da Jornada 
Maria da Penha, promovida 

pelo CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça). A lei completou 
13 anos na quarta-feira (7).  
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“A violência doméstica é decorrente desse 
defeito cultural, de um vício muitas vezes, de um 
ânimo criminoso que tem de ser combatido. Não 
vamos consegui coibir todos, mas a lei precisa 

dar uma resposta, precisamos ter instrumentos 
na legislação para cuidar dessa questão”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Chamem os vampiros
A estrutura às margens da BR-277 do Atacado Liderança, que 
chegou a ser cogitada a abrigar o novo Centro de Convenções 
de Cascavel, será colocada novamente a leilão. Ofertada em 

duas praças de janeiro a março com lances mínimos de R$ 28 
milhões, a megaloja será disponibilizada pelo mesmo valor 
em primeira praça, no dia 12 de setembro, às 15h30, e por 
R$ 24,168 milhões, em segunda praça, dia 3 de outubro. A 
avaliação do imóvel era de R$ 44,6 milhões, as dívidas da 

empresa eram de R$ 50 milhões em impostos e R$ 19 milhões 
a credores. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) chamou de 
“vampiros” empresários que atrapalharam o processo de 

aquisição por parte do Executivo municipal.

Na mão dos conselheiros
Os membros do Conselho Municipal de Saúde decidirão se 

aprovam ou não o PAI (Programa de Internamento Imediato), 
que será oficialmente apresentado na segunda-feira, às 

13h30, no auditório do Paço, pelo secretário de Saúde, Thiago 
Stefanello. A medida terá de ser debatida para que o grupo 

seja convencido que a proposta é adequada. 

 Implantada há dois 
anos, a GM (Guarda Muni-
cipal) de Cascavel enfrenta 
mais uma denúncia: qua-
tro alunos do curso de 
formação da nova turma 
aprovada no último con-
curso público relataram 
ferimentos graves - dois 
tiveram fraturas - ocorri-
dos durante as aulas. O 
caso é acompanhado pela 
Comissão Permanente de 
Segurança e Trânsito da 
Câmara de Vereadores. 

Os alunos dizem que 
foram deferidos socos e 
chutes durante a fase de 
treinamento. “Recebe-
mos as denúncias de que 
quatro alunos sofreram 
graves lesões durante o 
treinamento. Inclusive, 
temos vídeos do treina-
mento. Possuímos infor-
mação de que os alunos 
eram quase espanca-
dos”, revela o vereador 
Fernando Hallberg (PDT).

Haveria inclusive casos 
de desistência devido à 
intensidade dos ferimentos. 

Além da saúde dos 
aprovados e os danos 
morais, a preocupação 
dos parlamentares é com 
as consequências jurídi-
cas e econômicas aos 
cofres públicos. “Esses 
alunos ainda não fazem 
par te do quadro da pre-
feitura. Eles recebem 
uma bolsa-auxílio para 

Nada de parecer
Para desconforto do Executivo 
municipal, ao que tudo 
indica não será exarado hoje 
o parecer da Comissão de 
Segurança e Trânsito para 
que a tramitação do projeto 
de extinção da Cettrans siga 
para votação em plenário. 
Fernando Hallberg (PDT), Pedro 
Sampaio (PSDB) e Sebastião 
Madril (PMB) querem esclarecer 
mais dúvidas a respeito do 
tema que levará à criação da 
autarquia Transitar em Cascavel. 
Para eles, é uma precaução 
para apresentar argumentos 
suficientes contra o pedido 
do Paço. 

Na gaveta?
Apesar do esforço dos 
vereadores Paulo Porto 
(PCdoB) e Celso Dal Molin 
(PL) durante nove meses 
na discussão com técnicos 
e elaboração da legislação 
municipal que define políticas 
públicas para conservação 
e proteção das águas, as 
propostas pararam no 
Executivo. Os parlamentares 
cobraram que o prefeito inicie 
a implantação das medidas 
imediatamente. Dal Molin 
bem que comemorou a 
blindagem do Rio Cascavel, 

mas a Secretaria de Meio 
Ambiente disse que não levou 
em consideração o texto do 
Legislativo.

Debaixo da água
Uma medida exigida para 
barreiras de contenção em 
risco mostrará a situação 
real do Lago Municipal de 
Cascavel. É o que informa 
Celso Dal Molin, defensor 
do meio ambiente, embora 
o presidente da Comissão 
Permanente seja outro, 
Misael Júnior (PSDC), que 
pouco se manifesta sobre o 
assunto. Dal Molin aguarda a 
retirada de placas de metal do 
vertedouro, que, segundo ele, 
aumentaram o nível da água 
escondendo o assoreamento 
que tomou conta do Lago.

Mobilização
Candidatos fortes para 
compor a disputa das vagas 
do Legislativo: essa é a 
meta do empresário Renato 
Silva, presidente do PRB 
de Cascavel, que hoje, às 
19h, na Câmara, reúne os 
republicanos. Confirmada 
a presença do presidente 
do PRB estadual, Valdemar 
Bernardo Jorge, e do deputado 
federal Aroldo Martins.

Agressões a alunos da
GM são investigadas

Nota oficial
A Secretaria de Comunicação informou que à reportagem, em 
nota, que “o GM encarregado relatou que houve uma situa-
ção em que um aluno foi encaminhado para o médico após se 
machucar na aula de defesa pessoal, situação pontual, que pode 
acontecer em virtude das atividades de contato físico. Outro 
aluno acabou se contundindo durante atividade física (corrida), 
sendo constatada uma luxação no tornozelo, o mesmo também 
conduzido para o atendimento médico. Cabe ressaltar que os 
alunos recebem todo atendimento e encaminhamento necessá-
rio durante a realização do curso preparatório à atividade”.

participar do treinamento. 
Se sofrem uma lesão que 
nunca mais poderão tra-
balhar, quem pagará? 
Será o IPMC? Não! Será 
o INSS? Também não! Os 
alunos não possuem víncu-
los com nenhuma dessas 
instituições, criando um 
problema grave que pre-
cisamos verificar”.

Há um mês a Comissão 
Permanente busca respos-
tas a respeito do caso. 
Um ofício da Secretaria 
de Política sobre Drogas e 
Proteção à Comunidade foi 
encaminhado aos vereado-
res - assinado pelo ex-di-
retor da Guarda Municipal 
Avelino Novakoski -, mas 
sem as respostas. 

“Recebemos uma res-
posta evasiva alegando 
que cabe ao Recursos 
Humanos apresentar uma 
justificativa e a Guarda 
Municipal disponibiliza 
dois servidores para auxi-
liar na coordenação do 
curso. Diante disso, vamos 
encaminhar novo pedido 
de explicações ao prefeito 
Leonaldo Paranhos. Que-
remos saber se os alunos 
afastados estão rece-
bendo tratamento e medi-
cação”, explica Hallberg.

Mês passado, o policial 
civil e ex-delegado Antônio 
Volmei Santos assumiu a 
chefia da GM.   
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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01- RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS E DANIELY DE OLIVEIRA 
02- ZAKARIA MANSOURI E FLAVIA ROMINA ELIZABETH MONTAÑO
03- ANTONIO DE CRISTO CLARO E NOEMI TEIXEIRA 
04- EDUARDO BEE DA COSTA VIEIRA E JULIANA DOTTO
05- ANDRÉ LUIZ CONSTANTE BARBOZA E MARLI LUDVICHAK DOS REIS 
06- GILBERTO BRAGA GAIER E ESTER DA SILVA CORREA PEREIRA 
07- DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA E PRISCILA SANTOS SILVA
08- RODRIGO GELINDO POYER E MARAISA FARIA 
09- BRUNO OTELIRIO JACIEL RESSONI E ELAINE MEDEIROS DE AGUIAR
10- MARCOS VINICIUS MACIEL E YAGHA DRESCH
11- ELESANDRO BUENO DA SILVA E VALDINEIA DIAS DE MEIRA 
12- LUIZ HENRIQUE BIRCK E CAMILA MATIAS 
13- HEITOR FERNANDES THEODORO E JANAINA GONÇALVES DA SILVA 
14- OSNI DE DEUS E MARISTELA DE FATIMA JUVENCIO 
15- LUCIANO MATEUS CAPPELLESSO E ELAINE APARECIDA MOURA DA SILVA 
16- FLAVIO FILIPE REMONATTO E MONIKI SCHUCK FRANÇA 
17- JOSE MAURO BONVENTO DE SANTO E ROSANA FERREIRA SANTOS SENA

STEFANELLO e PARANHOS, com o secretário estadual Beto Preto: demandas prioritárias

Hospital de Retaguarda e 
situação do HU na pauta

O prefeito de Cascavel, Leo-
naldo Paranhos, e o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello, encerra-
ram a agenda de trabalho de quar-
ta-feira (7), em Curitiba, por volta 
das 21h40 em audiência com o 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto. Na pauta, o modelo de 
gestão e investimentos em equipa-
mentos para o Hospital Municipal de 
Retaguarda, que será instalado no 
antigo Hospital Santa Catarina, que 
hoje abriga o atendimento da UPA Bra-
sília que está com as obras de amplia-
ção e reforma em ritmo acelerado.

De acordo com Paranhos, a reu-
nião também tratou da necessária 
transferência de pacientes que são 
atendimentos inicialmente pelas 
UPAs de Cascavel para os hospi-
tais conveniados com o SUS. “Hoje 
temos um acúmulo de pacientes 
que estamos atendendo nas UPAs, 
que não nega o atendimento, faz 
sua parte, mas que não são refe-
rência da nossa estrutura de aten-
dimento”, ressaltou o prefeito, 
observando que “não podemos 
continuar transformando as UPAs 
em hospitais, isso traz prejuízo aos 
pacientes e ao Município”.

Thiago Stefanello lembrou ainda 
que, nesse contexto, o HU (Hospi-
tal Universitário) de Cascavel tem 
importância fundamental e precisa 
ter sua situação equacionada com 
a maior brevidade possível. “O 
HU é referência para Cascavel e 
também para vários municípios 
da região oeste. Se ampliarmos a 
oferta de vagas e de atendimento 
no HU, vamos reduzir a sobrecarga 
das unidades municipais e propor-
cionar um fluxo mais eficiente em 
toda rede”, argumentou.

No encontro com Beto Preto, 
Paranhos e Stefanello também 
trataram do projeto de reforma da 
UBS do Periolo.

SESA
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

Autorização
A reportagem do HojeNews foi 
impedida de fotografar o interior 
do Ecolixo, mesmo se tratando 
de um espaço público cedido a 
uma cooperativa privada, pois, 
de acordo com a Secretaria de 
Meio Ambiente, o Ecolixo é de 
responsabilidade da prefeitura e 
é preciso autorização prévia da 
pasta para fotografar, filmar, ou 
entrevistar os cooperados dentro 
do espaço. A cooperada Maria 
José dos Santos autorizou ser 
fotografada.

Renda cai 20% e famílias
vivem situação crítica

 O dia 1º de março ainda está 
vivo na lembrança dos trabalhado-
res da Cootacar (Cooperativa dos 
Catadores de Material Reciclável 
de Cascavel). Foi quando viram o 
fogo consumir o barracão onde tra-
balhavam. Materiais e maquinários 
foram destruídos.

Desde então, trabalham de 
maneira improvisada na sede do 
Ecolixo. Lugar menor, renda menor. 
A prefeitura cedeu o espaço com a 
promessa de buscar um novo barra-
cão. Eles ainda aguardam. “O termo 
de parceria que tínhamos com o 
Município venceu no dia 7 de julho. 
Foi aberto pela prefeitura um chama-
mento público e a gente participou 
para fazer outro convênio”, explica o 
gestor da Cootacar, Jonatas Barreto.

De acordo com ele, a dificuldade 
em encontrar um novo local está nas 
exigências que o barracão precisa 
atender: “Tem que ser grande, que 
caiba no mínimo 70 cooperados, 
ter hidrante, todo o equipamento do 
bombeiro, refeitório, banheiro...”

A reportagem enviou questiona-

mentos à administração municipal 
sobre uma previsão de data para os 
cooperadores terem a nova sede, 
mas não houve respostas.

MARIA dos Santos trabalha na 
cooperativa há mais de 20 anos

Renda menor
Antes do incêndio, os 70 cooperados eram divididos em quatro grupos, mas, 

como o espaço diminuiu e alguns equipamentos, como as esteiras, as prensas, os 
elevadores, as balanças e um caminhão, foram destruídos pelo fogo, os coopera-
dos foram reorganizados em três grupos, que trabalham com três esteiras e três 

prensas, uma delas emprestada pela prefeitura.
Desde então, eles vêm driblando as dificuldades, mas no último mês a situação 

ficou bastante crítica. A renda caiu cerca de 20%, em média.
Jonatas Barreto explica que o consumo das pessoas no inverno diminuiu e 

mudou. “As pessoas consomem mais vinho do que cerveja. O quilo do vidro 
custa três centavos, enquanto o da latinha de cerveja custa R$ 4,10”. A situação 

acaba refletindo na renda dos trabalhadores.
“O grupo que tirava R$ 1.100 não consegue mais chegar a essa marca. Fica nessa 

‘travinha’ de R$ 840 a R$ 940. Este [julho] foi o nosso pior mês, a média foi de R$ 
800”, revela Jonatas. “E R$ 800 é o valor sem os descontos... a maioria das pessoas 

que trabalham aqui tem filhos pequenos. Muitos recebem cesta básica do Cras [Cen-
tro de Referência de Assistência Social], o que ajuda com os gastos”, conta Maria José 

dos Santos, uma das líderes de grupo e cooperadas mais antigas. 

Sem ter o que comer
Maria dos Santos conta que alguns cooperados têm ficado sem alimento durante 
o mês. “Nós almoçamos aqui e um dia eu percebi que tinha muito fubá, macarrão 

e feijão, então conversei com o Jonatas [Barreto] e fizemos várias sacolas para 
distribuir para o pessoal. Muitos falaram que parecia que eu estava adivinhando 

que eles não tinham o que comer”.
Após o incêndio, a Secretaria de Assistência Social doou cestas básicas para a 

cooperativa e a população também doou alimentos. De acordo com o gestor da 
Cootacar, Jonatas Barreto, existe um estoque para aproximadamente três meses. 
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 Representantes das Secretarias 
de Meio Ambiente, do Desenvolvi-
mento Econômico, da Fundetec, do 
IPC, engenheiros e arquitetos da 
Prefeitura de Cascavel e membros 
do Comtur recepcionaram, ontem à 
tarde (8), no gabinete do prefeito 
Leonaldo Paranhos, dois arquitetos 
e um paisagista do Instituto Ler-
ner, de Curitiba, que, a convite do 
prefeito, estão em Cascavel para 
contribuir de forma técnica na ela-
boração de uma proposta que visa 
à implantação do Território Verde 
em nossa cidade.

“Temos muita gente capacitada 
no Município e na região, boas 
ideias já em andamento, contudo 
queremos contar com a expertise 
desses profissionais, que são res-
peitados no mundo todo, para que 
nos apresentem alternativas que 
ainda não pensamos, para que 

Território Verde
possamos elaborar as melhorar 
condições para aquela área nobre 
da cidade, que é a região do Lago 
Municipal, para a qual o Poder 
Público pode fazer uma excelente 
adequação”, explicou o secretário 
de Desenvolvimento Urbano, João 
Alberto Soares de Andrade.

O objetivo é transformar a região 
do Lago Municipal, principal cartão-
-postal da nossa cidade, com identi-
dade visual própria, flora específica, 
estímulo à convivência e integração 
- desde a Avenida Brasil, passando 
pelo Zoológico Municipal, a área 
verde, todo manancial, a barragem 
até a BR-227 e toda a área ante-
rior à rodovia, o Kartódromo, num 
espaço completamente remodelado, 
incluindo possivelmente um Jardim 
Botânico, contemplando estudos já 
apresentados por estudantes de 
arquitetura de Cascavel.  

Município entrega 
parquinhos a escolas
Está agendado para as 8h30 desta 
sexta-feira (9), no terceiro piso da 
Prefeitura de Cascavel, a entrega 
simbólica de parquinhos internos e 
externos para Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil) e escolas. 
Além disso, as unidades também 
receberão kits de psicomotricidade e 
materiais para atividades de Educação 
Física. A entrega será feita pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos e pela secretária de 
Educação, Marcia Baldini. O investi-
mento total desses itens supera a casa 
de R$ 1,2 milhão, que serão destinados 
a atividades físicas e recreativas com os 
alunos da rede municipal.  

Reformas em escolas
Já na segunda-feira (12) novos investi-
mentos serão anunciados. O prefeito 
Leonaldo Paranhos assina a autori-
zação para mais duas importantes 

reformas de escolas: Divanete Alves 
Brito da Silva e Maria Fanny Quesada 
de Araújo, além da entrega de kits de 
robótica. O ato será realizado às 8h30, 

no terceiro piso do Paço Municipal.
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora e Afonso convidam Claudia e Durval 

para serem padrinhos de seu casamento. Gui-
lherme encontra Dark Lady no jogo novamente e 
desconfia que seja Raquel. Fernanda procura 
Durval e pede que ele o ajude a criar suas filhas, 
pois não está sabendo lidar sozinha. Lorena 
pega a HQ de Vetherna emprestado de Mário 
para alegrar sua irmã. Glória convida Branca a 
voltar para o CLA como presidente.   Marcelo 
conta a Roger e Guilherme o problema de sua 
mãe. Iure pede que Pendleton devolva o braço 
de Sophie em troca do seu silêncio. Lindomar sofre 
um acidente dentro de casa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Joel precisa de dinheiro para pagar o pre-

juízo da caminhonete e liga para cobrar a dívida 
de Geraldo. Isabela vai ao quarto de Manuela e 
pede para irmã ficar preparada para fugir a qual-
quer momento. Ofelio mostra o vestido para Regina 
e faz como Isabela lhe pediu. Lola descobre que 
Meire está doente. Fiorina pede para “Antonella” 
cuidar da sorveteria por um momento. Geraldo e 
seus capangas chegam ao vilarejo. Vargas entra 
na sorveteria e Marina se esconde. Geraldo paga 
uma parte da dívida com Joel. Manuela pensa que 
Geraldo foi ao vilarejo fazer mal a sua família.

TOPÍSSIMA 
André dá uma bronca em Vitor. Madalena 

surpreende a todos e entra na sala do delegado. 
Ela pega a arma de André e aponta para Vitor. 
Rafael pede a permissão de Mariinha e Antonio 
para namorar Gabriela. Com a arma apontada 
para Vitor, Madalena pede para todos saírem da 
sala. Antonio e Mariinha permite o namoro entre 
Gabriela e Rafael. Madalena obriga Vitor a contar 
tudo sobre o relacionamento com Jandira. André 
chama a divisão antissequestro para conter Mada-
lena. Vitor termina de contar tudo para a mãe de 
Jandira e permanece em sua mira.

JEZABEL 
O profeta faz novo apelo ao céu, que com mais 

fogo transforma o grupo em cinzas. Uriel conta a 
Acazias que perto de Elias há apenas cinzas. O 
rei manda Sidônio e mais cinquenta homens bus-
carem o profeta. Jezabel fica arrasada e desmaia 
ao saber da morte de Hannibal. Sidônio pede cle-
mência a Elias, que segue com ele ao palácio, por 
recomendação celeste. O profeta diz a Acazias que 
ele morrerá, e o rei ordena sua morte. 
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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- VALDEIR MARTINS DOS SANTOS E PATRÍCIA CAROLINE BEZERRA DA SILVA
2- EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS E ANTONIETA TOMÉ
3- MATHEUS DE LIMA DOS SANTOS E MAILA LAUANA COSTA MELO
4- EVALDO BORGES E POLLYANE DE OLIVEIRA FERNANDES
5- CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA E CELMA APARECIDA BENÍCIO
6- SEBASTIÃO CAMILO ALVES E JUSSARA BORGES DA SILVA
7- LAURO MELO E CLAUDIA ELIZ LUNARDI
8- DIONATA TEIXEIRA DE MORAIS E ROMILDA MACIEL
9- DREVERSON DE SOUZA FRAGOSO E SIRLENE RAMOS DE ALMEIDA
10- LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA E ROSANE DA SILVA FORTE
11- JOSÉ NILTON DE SANTANA MEIRA E IVONETE SIQUEIRA DO NASCIMENTO
12- FERNANDO ROBERTO NESELLO E BRUNA BERNARDON MOREIRA
13- FERNANDO CANOVA E ILZA DOLORES CORREA  

MALHAÇÃO 
Serginho repreende Rita por considerar a ideia 

de Tadeu de sequestrar Nina. Jaqueline presenteia 
Madureira, que se emociona com a menina. Raíssa 
incentiva Thiago a falar com Jaqueline. Madureira 
surpreende Carla com um anel de noivado. Carla 
anuncia seu noivado a Thiago, Raíssa e Rita. Mar-
quinhos tenta se aproximar de Nanda. Lígia cuida 
de Carol. Sophia anuncia que treinará Nanda e 
Raíssa para o concurso de música. Góes aborda 
Marco e afirma que tem uma delação para fazer.

BOM SUCESSO 
Alberto diz a Sofia que deseja que Paloma 

lhe ensine a viver. Paloma aceita o emprego de 
acompanhante que Alberto lhe oferece. Ramon 
diz a Leo que nunca mais abandonará a família. 
Ramon celebra com Paloma e os filhos a notícia de 
seu casamento. Diogo fica surpreso quando Nana 
sugere a separação. Alberto afirma a Nana que a 

Prado Monteiro jamais publicará o livro de Silvana. 
Paloma pensa em Marcos. Marcos se surpreende 
ao chegar à porta da mansão da família e se depa-
rar com Silvana.

A DONA DO PEDAÇO 
Jô estranha o comportamento de Régis. Téo vai 

atrás de Jô na casa dela e Maria da Paz repreende 
o rapaz. Régis pede para Maria da Paz se livrar de 
sua arma. Márcio não aceita se casar com Kim. Vivi 
e Chiclete acodem Merlin. Kim impede que Márcio 
deixe sua suposta festa de casamento com Sílvia. 
Amadeu afirma a Rael que fará um novo pacto 
entre os Matheus e os Ramirez. Amadeu fala com 
Maria da Paz. Vivi e Beatriz convidam Merlin para 
morar em sua casa e Téo as agradece. Chiclete 
convence Adão e Leandro a fazerem um pacto 
por Maria da Paz. Agno visita Cássia e explica o 
pedido de guarda na Justiça. Adão garante a Maria 
que Jô é sua inimiga. Os Matheus e os Ramirez se 
reúnem para um novo pacto. Adão ameaça atirar 
contra Amadeu.
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At iv idades  de  grupo e  t raba lho  em 
equipe vão ser bons para seu ego hoje. 
Você está esgotando as pessoas que o 
rodeiam! Poupe os seus nervos e os dos 
outros também!

Você terá uma maior autoconfiança e uma 
necessidade crescente de realizar seus 
sonhos. Está em excelente forma e controla a 
sua energia mais habilmente do que aqueles 
a sua volta percebem.

Sua vitalidade está fazendo com que você 
tenda a se afirmar de uma maneira aleatória.   
Não se deixe ser subjugado pelas exigências 
dos outros. Você precisa de paz e tranquili-
dade, admita isso e não se sinta culpado.

Tudo vai bem, desde que as pessoas não 
venham chorar no seu ombro, porque você não 
tem paciência! Seu cansaço físico faz com que 
você fique indeciso. Você precisa de repouso 
e de uma dieta equilibrada.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um 
talento para se insinuar e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se você fizer um esforço con-
sistente para moderar sua impaciência, você 
será um vencedor.  

Não leve tudo tão a sério. Você leva tudo ao 
pé da letra, o que é uma pena. Você está 
esgotando suas energias. Modere-se antes 
de não saber mais o que pensar. Isso o deixa 
mais agitado.

Seu otimismo vai ganhar a admiração das 
pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o 
seu caminho. Seja tolerante, nem todos serão 
capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com 
o fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

Cresce a pressão em torno de você. Não 
se deixe afastar de seus objetivos. Você 
sabe que está certo. Você tem sinais de 
cansaço, o que não o impede de agir, faria 
bem dormir mais.

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você 
não ficará decepcionado com aqueles que o 
rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. 

Você fará planos que serão claros e fáceis de 
discutir, mas alguns ajustes terão de ser feitos 
para concretizá-los. Você estará mais ciente de 
seu metabolismo e mais inclinado a cuidar de 
si mesmo. Siga estes sentimentos!

O bom humor vai estar em todos os lugares e 
você vai ser mais compreensivo com as pessoas 
que o rodeiam. Descanse um pouco, você não 
está segurando bem as coisas. Tenha cuidado 
com cãibras musculares e movimentos falsos.

Concentre-se em estabilidade e em autocon-
fiança hoje, consolidando as coisas especial-
mente no aspecto familiar. Sua impaciência 
para sair da rotina o está deixando imprudente. 
Trate suas articulações com cuidado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TISONAIR
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NTTOIT
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2/it. 3/arc — sun — ten. 5/adele — irerê. 11/cabo coaxial — morro da urca — morte súbita.



12  POLÍCIA HOJE NEWS, 09 DE AGOSTO DE 2019

Após perceber aumento de golpes 
praticados em Cascavel, a Polícia Civil 
de Cascavel pede para que a população 
fique mais atenta. Um dos golpes “novos” 
registrados - até um por semana - é o do 
“motoboy”. “Uma pessoa liga para as 
vítimas e diz que elas tiveram cartão de 
crédito clonado ou sofreram tentativa 
de clonagem. Aí solicitam alguns dados 
e orientam que as vítimas cortem o cartão 
de crédito e o entreguem a um motoci-
clista, que vai ao endereço da vítima. Com 
os dados repassados e os que constam no 
cartão, saques e compras são realizados 
pelos bandidos”, explica a delegada Anna 
Karyne Turbay Palodetto. 

Ela lembra ainda que nenhuma 

Apesar de todo aparato de 
segurança montado para o júri de 
Luan da Silva e Marcelo de Oliveira 
Novossate, membros do PCC (Pri-
meiro Comando da Capital), que 
deveria ter acontecido ontem no 
Fórum de Cascavel, ele não ocor-
reu. O advogado de defesa da 
dupla faltou porque estaria hospi-
talizado. O júri será remarcado. 

A dupla está presa na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel). Os 
dois são considerados de alta peri-
culosidade e reforços policiais foram 
necessários para garantir a segurança 

Advogado não vai
e júri não acontece

na escolta deles até o fórum. 
Luan e Marcelo são acusados 

da execução de Anderson Carneiro, 
de 17 anos, encontrado morto dia 
19 de agosto de 2018, na zona 
norte de Cascavel. A acusação é 
de homicídio qualificado com as 
qualificadoras de motivo torpe e 
recurso que dificultou a defesa da 
vítima. O corpo tinha ferimentos 
de faca nas costas e no pescoço. 
Conforme os autos do processo, 
Anderson teria sido morto por vin-
gança pela morte de um membro 
do PCC em Realeza. 

agência bancária faz o recolhimento do 
cartão e que, mesmo cortado, o cartão 
não está invalidado e permite transações. 
Uma das vítimas identificadas teve pre-
juízo de R$ 7 mil nesse tipo de golpe. 

Outro golpe aplicado com frequência 
na cidade e região é o da OLX. “O este-
lionatário procura anúncio de um veículo 
no site da OLX e tenta encontrar compra-
dores usando o anúncio. Durante a nego-
ciação ele diz à vítima que deve o valor 
do veículo a um terceiro e que o depósito 
precisa ser feito na conta daquela pes-
soa. E, quando a transferência é feita, o 
produto não existe”, explica o delegado 
Fernando Zamonner. 

Ele alerta para que se faça contato 

direto com o vendedor e verifique o pro-
duto pessoalmente antes do pagamento, e 
sempre no nome do proprietário do veículo.

Uma das vítimas - que pediu para não 
ser identificada - revela que perdeu R$ 
50 mil. “O vendedor era bem simpático 
e parecia inteligente. Eu até tentei mar-
car de encontrar com ele pessoalmente, 
mas ele disse que estava viajando a tra-
balho e precisava pagar a dívida naquele 
dia. Pediu para eu ajudar, depositando o 
valor e ele me entregaria o carro no dia 
seguinte na minha casa”, relata a vítima. 
O dinheiro era herança do avô. 

A vítima procurou a polícia nessa 
quinta-feira após a divulgação do alerta e 
espera que o golpista seja preso e punido.  

Alerta: Vítima perdeu R$ 50 mil

TESTEMUNHAS foram dispensadas e júri será 
remarcado
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
20 
02 
03 
25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Um incêndio de grandes propor-
ções atingiu na tarde de ontem (8) 
diversas propriedades rurais em 
Santa Tereza do Oeste, cerca de 5 
km da BR-163. As chamas consu-
miram toda a palha de milho usada 
como cobertura das lavouras e atin-
giu grande área de mata. Diversas 
equipes do Corpo de Bombeiros de 
Cascavel auxiliaram no combate 
às chamas. Foram cerca de quatro 
horas de trabalho para controlar o 
fogo que se espalhava com muita 
facilidade por conta do vento forte. 
Não houve registro de feridos. 

Outro grande foco de incêndio foi 
registrado às margens da BR-369 e, 
por conta da vegetação seca e do 
vento forte, as chamas se espalha-
ram com rapidez e se aproximaram 
de estabelecimentos no local, mas 
foram controladas a tempo. 

Somente em agosto já foram 
registrados 37 incêndios ambien-
tais em Cascavel. Em julho o 
número chegou a 115. 

SEM CHUVA 
A vegetação seca por conta da 

geada e da falta de chuva favo-
recem o registro de incêndios 
ambientais. De acordo com o 
Simepar (Sistema Meteorológico 
do Paraná), a previsão é de que 
só irá chover cerca de 10 mm na 
região no dia 22 deste mês. 

O Corpo de Bombeiro reforça o 
alerta para cuidados com bitucas 
de cigarro, fósforo e a realização 
de queimadas de lixo, que podem 
causar incêndios e colocar em 
risco imóveis e pessoas. 

Fugitivo que praticaria roubos em Cascavel é preso 
O GDE (Grupo de Diligências Especiais) prendeu na madrugada de ontem (8), 

durante abordagem na Rua Rio Grande do Sul, em Cascavel, um homem de 31 
anos fugitivo da Cadeia Pública da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba. Ele 

foi condenado a 18 anos de prisão por roubo e responde também por tráfico de 
drogas e furto.  A Polícia Civil recebeu informações de que ele havia acabado de 

chegar a Cascavel e fez a abordagem. Outros dois rapazes estavam no veículo que 
ele conduzia. Como não tinham registros criminais, foram liberados. 

Investigações apontaram que o homem veio a Cascavel para praticar roubos na 
cidade. Ele está preso na Cadeia Pública de Cascavel. 

A FUMAÇA encobriu toda a região e podia 
ser vista a quilômetros de distância  

Procurado por furto 
é preso em clínica 
Foi preso na tarde de ontem um 
homem de 33 anos procurado por 
furto em Cascavel. Ele estava em 
uma casa de recuperação no Bairro 
Santa Cruz e foi preso pelo GDE após 
denúncia anônima. 
O homem é investigado por partici-
pação em furto qualificado registrado 
este ano e havia contra ele um man-
dado de prisão preventiva em aberto. 
Ele já possui várias passagens por furto 
em Cascavel e Toledo, além de recepta-
ção e tráfico de drogas. Ele está detido 
na Cadeia Pública de Cascavel. 

Fogo destrói lavouras e mata
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Sub-19
Sem vencer há quatro jogos no 
Campeonato Paranaense de Fute-
bol Sub-19, período que coincide 
com a 2ª fase da competição, o FC 
Cascavel tenta iniciar sua despe-
dida do Estadual em grande estilo: 
vencendo a dupla Paratiba. Às 15h 
deste sábado, no Estádio Olím-
pico, a Serpente Tricolor recebe o 
Coritiba pela 2ª e penúltima rodada 
do returno do Grupo I da 2ª fase. 
O Coxa lidera a classificação com 
8 pontos, enquanto a Serpente 
Aurinegra é a lanterninha com 
apenas 1. O time cascavelense não 
tem mais chances de avançar de 
fase, mas quer terminar o campeo-
nato em alta. Na última rodada, no 
próximo sábado (17), jogará nova-
mente em casa, no Estádio Olím-
pico, numa reedição da final de 
2017, vencida pelo Paraná Clube.

Thai Force
O Circuito Thai Force reunirá luta-
dores e torcedores das artes mar-
ciais de toda a região neste sábado 
(10), em Cascavel. A partir das 19h, 
no Ginásio Eduardo Lusivon, no 
Ciro Nardi, ocorrerão 20 lutas mas-
culinas e femininas que definirão 
confrontos finais do Circuito, em 
novembro. Os vencedores neste 
fim de semana terão como adver-
sários daqui três meses os lutado-
res que se sagraram vencedores no 
primeiro evento do ano, realizado 
em março. O evento é beneficente. 
Os ingressos custam R$ 10 mais um 
quilo de alimento não perecível. 
Tudo o que for arrecadado será 
repassado a entidades assistenciais 
da cidade.

Feminino
O Cascavel Futsal Feminino recebe 
o time de Cantagalo neste domingo 
em sua despedida diante da torcida 
na 1ª fase da Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense. Às 14h30, no 
Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, as 
cascavelenses buscam pontos para 
permanecer na quarta colocação da 
classificação. As adversárias ocupam 
a 10ª e penúltima posição. Os ingres-
sos para este domingo custam R$ 5. 
Na última rodada, o desafio será em 
Maringá, no dia 17 (sábado). 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 44 18 14 2 2 72 27 45
2º Marechal 40 18 12 4 2 67 26 41
3º Cascavel 40 20 12 4 4 61 39 22
4º C. Mourão 38 20 12 2 6 72 40 32
5º Umuarama 36 20 11 3 6 63 46 17
6º Foz Cataratas 32 17 9 5 3 49 30 19
7º Marreco 30 16 9 3 4 46 42 4
8º Dois Vizinhos 29 19 9 2 8 48 47 1
9º Toledo 22 18 6 4 8 41 42 -1
10º S. J. dos Pinhais 14 20 3 5 12 52 94 -42
11º Palmas 13 19 3 4 12 47 67 -20
12º Ampére 13 18 3 4 11 30 56 -26
13º Matelândia 10 19 2 4 13 43 79 -36
14º São Lucas 5 18 1 2 15 30 86 -56

FUTSAL SÉRIE OURO

PRÓXIMOS JOGOS
SÁBADO - 19ª RODADA

20h30 Marreco x Pato
21ª RODADA

19h30 Marechal x Umuarama
20h30 Matelândia x Cascavel
20h30 Ampére x Dois Vizinhos

SEGUNDA-FEIRA - 23ª RODADA
19h30 Campo Mourão x Marechal 

Cascavel Futsal tem
estreia em Matelândia 

O Cascavel Futsal desafia Mate-
lândia neste sábado, às 20h30, 
na casa do rival, e em busca de 
mais uma vitória na Série Ouro do 
Campeonato Paranaense conta 
com uma estreia no Ginásio Olivo 
Biazus. O ala Bichinho, anunciado 
há duas semanas, fará seu pri-
meiro jogo com a camisa tricolor.

Ele, de 30 anos e que estava 
no futsal do Kuwait, foi apresen-
tado há dez dias e desde então 
passou a treinar com o restante 
do elenco. Para o técnico Cas-
siano Klein, a estreia do jogador 
ocorre em boa hora, pois Adeirton, 
Wilsonho, Murillo e Carlão, lesiona-
dos, seguem fora.

Outro reforço apresentado nos últi-
mos dias, o ala Claudinho ainda não 
teve a situação regularizada e também 
está fora do jogo deste sábado.

Empatado com o Marechal na 
vice-liderança da Série Ouro, o 
Cascavel Futsal quer somar pontos 
fora de casa para não se afastar o 
líder Pato, que seguirá na primeira 
posição independentemente dos 
resultados deste fim de semana. 

Entretanto, caso o líder seja derro-
tado no Clássico das Penas com o 
Marreco, também neste sábado, 
e o Marechal vença os dois com-
plicados próximos jogos (sábado 
e segunda-feira), o Paranaense de 
Futsal terá um novo líder na pró-
xima semana.
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15ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 27 14 8 3 3 19 8 11
2º Atlético-GO 25 15 7 4 4 19 14 5
3º Londrina 24 15 7 3 5 20 17 3
4º CRB 23 15 7 2 6 18 15 3
5º Botafogo-SP 23 14 7 2 5 18 15 3
6º Coritiba 23 14 6 5 3 19 14 5
7º Paraná 23 14 6 5 3 13 13 0
8º Sport 23 14 5 8 1 18 13 5
9º Ponte Preta 20 14 5 5 4 17 14 3
10º Cuiabá 20 14 5 5 4 14 14 0
11º Figueirense 20 14 4 8 2 13 9 4
12º Operário 18 14 5 3 6 14 16 -2
13º B. de Pelotas 17 14 5 2 7 10 14 -4
14º Oeste 17 14 3 8 3 14 11 3
15º Vila Nova 15 14 3 6 5 9 12 -3
16º América-MG 14 15 3 5 7 12 19 -7
17º São Bento 13 14 3 4 7 14 19 -5
18º Guarani 13 14 3 4 7 9 14 -5
19º Criciúma 13 14 3 4 7 9 16 -7
20º Vitória 11 14 3 2 9 14 26 -12

SÉRIE B

  TERÇA-FEIRA
 Atlético-GO 0x1 CRB
 América-MG 4x3 Londrina

       QUINTA-FEIRA
 Oeste x B. de Pelotas

          HOJE
19h15 Operário x Vila Nova
21h30 Bragantino x Botafogo-SP

           SÁBADO
16h30 Coritiba x Figueirense
19h Vitória x Paraná
19h Cuiabá x São Bento

            DOMINGO
11h Ponte Preta x Guarani
16h Criciúma x Sport 

Novamente com os principais 
jogos em horários alternativos, 
assim como foi o Dérbi paulista da 
última rodada (às 19h de domingo), 
a Série A do Campeonato Brasileiro 
chega à sua 14ª rodada neste 
fim de semana. Destaque para 
o clássico SanSão no incomum 
horário das 17h deste sábado, no 
Morumbi. No mesmo dia, Flamengo 
x Grêmio, às 19h, no Maracanã, e 
Atlético-MG x Fluminense, às 21h, 
no Independência, marcarão outros 
duelo de gigantes na rodada.

No domingo, a programação 
será aberta às 11h com Interna-
cional x Corinthians, no Beira-Rio. 
Já para o período da tarde, no tra-
dicional horário das 16h, destaque 
para Palmeiras x Bahia. O Verdão 
precisa ir para cima do Tricolor de 
Aço para não amargar o quinto jogo 
sem vitória na competição. E isso 
é tudo o que o time baiano quer. 
Armado para se fechar na defesa 
e contra-atacar em velocidade, o 
Bahia tem surpreendido gigantes 
do futebol brasileiro – vem de vitó-
ria por 3 a 0 sobre o Flamengo e 
venceu também Grêmio, São Paulo 
e Corinthians desta forma.

A 14ª rodada do Brasileirão 
será encerrada na noite de segun-
da-feira, com o duelo entre CSA e 
Fortaleza, que disputam na parte 
de baixo da tabela de classificação. 
Pretendido pelo Cruzeiro para o 
lugar de Mano Menezes, o técnico 
Rogério Ceni pode fazer sua despe-
dida do time cearense.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 32 13 10 2 1 23 9 14
2º Palmeiras 28 13 8 4 1 21 7 14
3º Flamengo 24 13 7 3 3 25 16 9
4º Atlético-MG 24 13 7 3 3 20 14 6
5º Corinthians 23 13 6 5 2 15 8 7
6º São Paulo 21 12 5 6 1 15 7 8
7º Internacional 20 13 6 2 5 16 12 4
8º Athletico-PR 19 12 6 1 5 20 12 8
9º Botafogo 19 13 6 1 6 12 12 0
10º Bahia 19 13 5 4 4 14 12 2
11º Ceará 17 13 5 2 6 15 12 3
12º Goiás 17 13 5 2 6 13 22 -9
13º Grêmio 17 13 4 5 4 16 16 0
14º Fortaleza 14 13 4 2 7 14 20 -6
15º Vasco 14 13 3 5 5 12 18 -6
16º Fluminense 12 13 3 3 7 18 22 -4
17º Chapecoense 10 13 2 4 7 14 23 -9
18º Cruzeiro 10 13 2 4 7 9 20 -11
19º CSA 8 13 1 5 7 3 20 -17
20º Avaí 5 13 0 5 8 5 18 -13

SÉRIE A

14ª RODADA
      SÁBADO

17h Ceará x Chapecoense
17h São Paulo x Santos
19h Flamengo x Grêmio
21h Atlético-MG x Fluminense
11h Internacional x Corinthians
16h Palmeiras x Bahia
16h Botafogo x Athletico-PR
16h Avaí x Cruzeiro
19h Goiás x Vasco

       SEGUNDA-FEIRA
20h CSA x Fortaleza 

Horários alternativos
em duelos de gigantes

          SÉRIE B
19h15 Operário x Vila Nova
21h30 Bragantino x Botafogo-SP

            SÉRIE C
20h V. Redonda x Remo

              INGLÊS
16h Liverpool x Norwich

              FRANCÊS
15h45 Mônaco x Lyon

JOGAM HOJE

DANIEL Alves e Juanfran não enfrentam o Santos 

 SPFC
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PLACAR DE ONTEM

 SÉRIE B
 Oeste ?x? B. de Pelotas 

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

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

S A I A  D O
A L U G U E L

C O N H E Ç A
N O S S A S
C O N S T R U Ç Õ E S

F A Ç A  N O S S O
O R Ç A M E N T O

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l

O clima de Jogos Olímpicos 
já está com a seleção brasileira 
masculina de vôlei. Neste fim de 
semana, o time comandado pelo 
técnico Renan disputa em Varna, na 
Bulgária, uma vaga nos Jogos Tóquio 
2020. A busca começa nesta sexta-
feira. O primeiro dos três jogos deste 
torneio será contra Porto Rico, às 
11h (de Brasília), e terá transmissão 
ao vivo do SporTV 2, assim como os 
outros desafios: contra Egito, às 11h 
de sábado, e contra os donos da 
casa, às 14h de domingo.

A equipe brasileira entra na dis-
puta com os levantadores Bruninho 
e Fernando Cachopa; os opostos 
Wallace e Alan; os centrais Lucão, 
Maurício Souza, Flávio e Isac; os 
ponteiros Leal, Lucarelli, Maurício 

Agora é a vez deles 
Borges e Douglas, e os líberos Tha-
les e Maique.

 O primeiro duelo é apontado 
como de fundamental importância. 
Segundo o capitão da seleção brasi-
leira e um dos mais experientes do 
grupo, Bruninho, esse é o momento 
de grande valor do ano de 2019.

“Esse é o campeonato mais 
importante da temporada. Temos 
três jogos para conseguir essa 
classificação. Treinamos bem nas 
duas últimas semanas, depois da 
Liga das Nações, e foi muito impor-
tante para todos nós pegarmos um 
entrosamento ainda melhor. Esta-
mos com a cabeça boa, e quando 
estamos todos prontos para aju-
dar, é difícil bater a nossa equipe”, 
disse Bruninho.

Jogos Pan
Terminam neste domingo (11) os 
Jogos Pan-Americanos Lima 2019, 
no Peru. O Brasil está firme em 
busca de consolidar a segunda 
colocação no quadro de meda-
lhas. A posição foi conquistada 
no último fim de semana, depois 
perdida na última terça-feira 
e retomada um dia depois. O 
Brasil ainda tem chances reais de 
conquistar medalhas de ouro no 
atletismo, no judô e na nata-
ção, principalmente. O voleibol 
feminino também segue na briga. 
Nesta sexta-feira, as meninas 
fazem um duelo decisivo com os 
Estados Unidos precisando da 
vitória para avançar de fase, às 
15h (de Brasília).
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