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Câmara cogita criar
CPI para investigar
iluminação pública
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Engolido pela terra,
Lago Municipal 
vai ser avaliado
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Choque estoura
refinaria de drogas

Equipes do Pelotão de Choque encontraram uma refinaria de drogas que 
funcionava em uma casa no Bairro Brasília, zona norte de Cascavel. No local 

havia grandes quantidades de crack e cocaína já processadas e embaladas para 
a venda e outras a serem preparadas, assim como todo o aparato e utensílios 

necessários para a preparação das substâncias. 

AÍLTON SANTOS
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Marketing de causa: quem ganha?

Nublado Sol

Francisco Neves é superintendente do Instituto Ronald McDonald e 
Thiago Fernandes é diretor de Negócios do Instituto Ayrton Senna
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 Muito se ouve falar sobre empresas que fazem marketing relacio-
nado à causa, mas ainda existem dúvidas sobre qual é o real bene-
ficiário: a companhia que abraça um desafio ou se as pessoas que 
recebem os resultados desses esforços.

Vale lembrar que a ferramenta é uma forma de alinhar as estraté-
gias de marketing de uma empresa às necessidades da sociedade, e 
esse alinhamento vai muito além do marketing. Deve envolver toda a 
organização. Assim, ambos se beneficiam: quem dá e quem recebe.

O que diferencia uma intenção boa ou ruim é se o objetivo é, de fato, 
legítimo, consistente e sustentável. Estruturar uma ação social visando 
somente benefícios reputacionais ou lucros, sem que a mesma esteja 
alinhada à missão da companhia, não vale. E o consumidor percebe isso.

Pesquisa do instituto Ipsos apresentado durante o 2º Fórum de 
Marketing Relacionado à Causa mostra que cresce o número de brasileiros 
preocupados com ações relacionadas às causas. Dos 1.200 entrevistados, 
78% esperam que as marcas contribuam positivamente para a sociedade, 
algo que vai além de fornecer bons serviços e produtos.

Um dos exemplos mais longevos de Marketing de Causa é o 
McDia Feliz. A campanha completa 31 anos e, sem dúvida, ajudou 
a mudar o panorama do câncer infantojuvenil através do Instituto 
Ronald McDonald. A entidade viabilizou a capacitação de profissio-
nais de saúde para o diagnóstico precoce e a criação de ambientes 
que proporcionam bem-estar às crianças e aos jovens em tratamento, 
além de seus familiares. Há três décadas, o índice de cura era de 
15% e atualmente pode chegar a 80%. Os cerca de R$ 300 milhões 
arrecadados ao longo desses anos financiaram milhares de projetos 
e salvaram muitas vidas.

Um dos grandes fomentadores do marketing de causa, o Instituto 
Ayrton Senna entrou no McDia Feliz no ano passado e incluiu na 
campanha um dos maiores desafios do Brasil: a educação. Por meio 
de doações, recursos de licenciamento e parcerias com a iniciativa pri-
vada, o IAS está em aproximadamente 600 municípios, com iniciativas 
voltadas para os ensinos Fundamental e Médio e que beneficiam mais 
de 1,5 milhão de alunos todos os anos.

Esse é apenas um dos muitos exemplos de que, quando o marke-
ting de causa é feito com seriedade e consistência, toda a sociedade 
se beneficia. 

 ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL 

“Quem vai decidir 
como usar recursos 

para o Brasil é o 
povo brasileiro e o 
governo brasileiro. 

De qualquer forma, a ajuda é 
sempre bem-vinda”.

Ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo 

Salles, sobre os 
US$ 20 milhões 
prometidos pelo 

G7 (grupo das sete 
maiores econo-
mias do mundo) 

aos países afetados 
pelos incêndios na 
região amazônica.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Se não mudar, entrego o mandato!
O vereador Celso Dal Molin (PL) ameaça deixar o mandato 
se não houver mudanças na legislação municipal sobre a 
perda de licença-prêmio em casos de doença, tanto em 
afastamento superior a 180 dias por motivo de saúde 
quanto afastamento superior a 90 dias para auxiliar o 

cônjuge que está com alguma doença grave. “Não concordo 
com essa situação.  

É um absurdo, uma injustiça. Que culpa a pessoa tem 
de ficar doente? Vamos mudar essa situação, se não, eu 

entrego meu mandato”. O parlamentar pretende discutir a 
situação com o Sismuvel e com o Paço.

Sem problemas
O secretário Adelino Ribeiro garantiu ontem que vai à 
Câmara de Vereadores na próxima semana falar com a 
Comissão de Segurança e Trânsito para explicar como 

andam os serviços para resolver as falhas na iluminação 
pública: “Sem problemas”.

Compra de lâmpadas LED
A administração municipal está prestes a comprar 8,5 mil lâmpadas 
LED - o edital da licitação está em fase de elaboração pela Secretaria 
de Planejamento e Gestão. O certame foi anunciado ainda em abril. 
As lâmpadas serão suficientes para a troca em 25% da iluminação 
pública da cidade. “Ainda está em fase de elaboração o edital e não 
temos estimativa de custo. A empresa ganhadora terá que fornecer 
a lâmpada e trocá-la”, explica o secretário de Obras, Adelino Ribeiro, 
que assumiu a vaga em março. 
Ele alega que, na época, havia apenas duas equipes para o serviço de 
troca de lâmpadas. Hoje são cinco.  

Será mesmo?
O vereador Sebastião 
Madril (PMB) pediu 
afastamento por 61 dias 
para assuntos particulares 
e ficará sem o salário de 
parlamentar. É comum 
entre os vereadores pedir 
um tempo do Legislativo 
para que suplentes sintam 
o gostinho da cadeira. 
Essa é a segunda vez que 
Professor Adenilson assume 
devido a afastamento 
do titular. Ontem, em 
pronunciamento, o recém-
empossado mandou recado: 
“A passagem será rápida, 
mas ficará marcada”.

Irritação na tribuna
O vereador Valdecir 
Acântara (PSL) não 
deixou barato o puxão 
de orelha do vereador 
Jorge Bocasanta (Pros) 
na sessão de terça-feira 
passada por ter saído do 
plenário antes da votação 
da moção contra a Lei de 
Abuso de Autoridade. O 
presidente Alécio Espínola 
(PSC) chegou procurar o 
“sumido” no plenarinho, 
esperou e nada de o 
vereador aparecer. Colocou 
então a moção em votação 
e Bocasanta alertou: terá 

que descontar a falta do 
salário. Ontem, Alcântara se 
explicou: saiu mais cedo para 
ir à formatura da filha, disse 
que havia pedido autorização 
verbal ao presidente, e deixou 
o recado: “Existem situações 
em que pessoas querem ver o 
oco do outro vereador”.

PSL firme e forte
O vereador Sidnei Mazzuti 
(PSL) negou que a decisão 
de ter votado contra a 
moção contra a Lei de Abuso 
de Autoridade renderia 
uma discussão interna no 
Diretório do PSL sobre sua 
expulsão da sigla. “Estamos 
firmes e fortes”. Pelo sim, 
pelo não, Jaime Vasata disse 
que “o Podemos está portas 
abertas” para o parlamentar.

E precisa de convite?
Embora tenha sido divulgada 
a reunião sexta-feira passada 
para debater o futuro do 
Trevo Cataratas, os vereadores 
reclamaram ontem que não 
foram convidados. O encontro 
organizado pela sociedade civil 
recebeu dois parlamentares 
de peso: Marcio Pacheco 
(PDT) e Coronel Lee (PSL), 
ambos com representantes 
no Legislativo municipal.

CPI do Apagão
Assunto que se tornou 

frequente de reclamação 
dos moradores no último 
ano, a deficiência na ilumi-
nação pública de Cascavel 
pode virar CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) na 
Câmara de Vereadores. Para 
a Comissão Permanente de 
Segurança e Trânsito, esse 
será o último recurso no 
Legislativo municipal para 
resolver os apagões na 
cidade. Antes de recorrer 
à busca de assinaturas, 
os parlamentares aguar-
dam um posicionamento 
do secretário de Serviços e 
Obras Públicas de Cascavel, 
Adelino Ribeiro. Se as expli-
cações forem insuficien-
tes, haverá uma audiência 
pública - já aprovada em ple-
nário - e em seguida serão 
iniciados os trâmites para 
a abertura da CPI. “Se não 
resolver a situação, vamos à 
audiência e o próximo passo 
é uma CPI da iluminação 
pública de Cascavel. Espe-
ramos não chegar a esse 
ponto”, afirma o vereador 
Fernando Hallberg (PDT), 
presidente da Comissão de 
Segurança e Trânsito.

A expectativa é de que 
na próxima segunda-feira, 
às 15h, Ribeiro possa con-
versar com os vereadores 
Hallberg e Pedro Sampaio 
durante reunião ordinária 
da Comissão Permanente. 
Sebastião Madril, licenciado 
do cargo, será substituído 
pelo Professor Adenilson 
(PMB). “Queremos saber 

a situação atual. Eram três 
mil lâmpadas [queimadas], 
depois passou para 10 mil. 
Queremos uma resposta 
sobre a dificuldade de resol-
ver esse problema da ilumi-
nação pública”, diz Hallberg.

No mutirão iniciado em 
maio, a meta da Secretaria 
de Obras era providenciar a 
troca de 3 mil lâmpadas na 
cidade, no entanto, mesmo 
com o trabalho prestes a 
ser finalizado, há ainda 
reclamações da população. 
Já chega a 12 mil lâmpadas 
trocadas em quatro meses 
e há novos registros de 
onde foi iniciado o mutirão. 
“Já temos, por exemplo, no 
Bairro Santa Felicidade, onde 
iniciamos o mutirão, 60 regis-
tros de lâmpadas queimadas. 
É um trabalho que não para, 
é enxugar gelo. Toda admi-
nistração vai enfrentar essa 
dificuldade. Por dia, 80 lâm-
padas queimam na cidade”, 
argumenta Adelino Ribeiro.

A prefeitura conta com um 
fundo que supera os R$ 16 
milhões. No início do ano, a 
Comissão Permanente de 
Viação e Obras já havia soli-
citado dados referentes aos 
serviços de manutenção da 
iluminação pública em Casca-
vel e a expectativa da Comis-
são de Segurança e Trânsito 
é de que os demais verea-
dores possam ajudar com o 
levantamento de dados, visto 
que a reclamação é comum 
em todos os gabinetes.
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Quem passa pelo Lago Munici-
pal de Cascavel até se assusta. 
Os bolsões de terra se tornaram 
visíveis agora com a baixa do nível 
de água e dão um aspecto medo-
nho ao local. A Secretaria de Meio 
Ambiente já tomou as providências. 
Pretende contratar uma empresa 
para verificar a gravidade do asso-
reamento do principal cartão-postal 
de Cascavel. Além de apontar os 
causadores, a empresa que vencer 
a licitação também precisará sugerir 

“Engolido” pela terra,
Lago será avaliado

quais medidas deverão ser tomadas 
para a contenção e a reparação dos 
danos ao meio ambiente.

Há 11 anos, o Lago passou por 
um processo de desassoreamento. 
O serviço iniciado em 2008 estava 
previsto na renovação do contrato 
entre a prefeitura e a Sanepar, em 
2004, e só foi concluído em 2012. 

Porém, a empresa se concen-
trou na dragagem do lodo e na reti-
rada do lixo e as medidas que evi-
tariam nova entrada desse material 

foram executadas parcialmente. Os 
gastos beiraram os R$ 2 milhões.

Com a baixa do nível devido ao 
uso da água do Lago para abaste-
cimento urbano, a Secretaria de 
Meio Ambiente realizou a limpeza 
das margens. Foram retirados 
500 quilos de lixo, como pneus, 
peças de automóveis, plásticos e 
outros objetos. Muitos materiais 
foram jogados diretamente no 
reservatório e outros foram car-
regados pela chuva.  
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Fabiana Bonatto Paes
ª 04 de fevereiro de 1985
V 22 de agosto de 2019 
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Um amplo sorriso no rosto e bons 
conselhos para dar. É assim que 
Fabiana Bonatto Paes é lembrada pela 
amiga Marines Kottwitz. As duas se 
conheceram quando tinham 15 anos. 
A amizade delas surgiu nos corredo-
res do Colégio Eleodoro, em Casca-
vel. Desde então, foram 19 anos de 
memórias criadas em conjunto.

Uma das maiores caracte-
rísticas de Fabiana era sua 

Sorrisos sem fim

A morte de Fabiana Paes pegou a todos de surpresa. Era 
uma pessoa saudável. Ela sofreu um aneurisma na manhã 
da última quinta-feira (22), e não resistiu. A amiga Marines 
Kottwitz conta que Fabiana estava saindo de casa para 
trabalhar quando começou a passar mal. Ela chegou a pedir 
ajuda para a irmã, mas nem chegou a ser levada para o 
hospital, pois foi fulminante. 
Fabiana deixa as filhas Amanda e Bia e o marido, Jairo Paes, 
além de familiares e muitos amigos. 

Histórias
A amizade entre Fabiana Paes e Mari-

nes Kottwitz rendeu muitas histórias 
boas. Marines separa duas que consi-
dera um pouco mais especiais: “Uma 

das lembranças mais felizes que tenho 
com ela foi quando eu estava apren-

dendo a dirigir e ela me apresentou um 
amigo, o Leonardo, que já dirigia. Nós 

íamos todos os dias até uma estrada 
de chão para treinar. Dessa amizade, o 

Leonardo e eu começamos a namorar”.
A segunda lembrança tem um peso 

emocional ainda maior: “Nós estáva-
mos comemorando a virada do ano 

e eu, jovem, bebi muito e passei mal. 
A Fabiana me levou para o hospital e, 
como a grande amiga que sempre foi, 

ficou ao meu lado o tempo todo”. 

amorosidade. “Ela era muito espon-
tânea, sempre com um sorriso 
estampado no rosto e com uma 
palavra de amor, de positividade, 
para compartilhar nos momentos 
de dificuldade”, cita Marines. 

Fabiana era natural de Cascavel 
e trabalhava em um escritório de 
advocacia. 

FABIANA 
sorrindo, 

como será 
lembrada

FABIANA com as filhas e o marido
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

 O Município de Cascavel abriu 
ontem (26) a licitação na moda-
lidade pregão eletrônico para a 
compra do uniforme escolar para 
o ano letivo 2020. Ao todo, 15 
empresas de todo o Brasil partici-
param do certame, que foi dividido 
em quatro lotes. Com valor total 
inicial de R$ 5.746.885, o pregão 
finalizou em R$ 4.383.750, com 
desconto médio de 23,72%, o 

Pregão para uniforme tem 
economia de R$ 1,3 milhão

que representa uma economia de  
R$ 1.363.135.

O registro de preços foi aberto 
para um período de 12 meses, 
para aquisição de 32.500 kits de 
uniformes escolares para alunos 
matriculados nas escolas e nos 
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil). Dessa quantidade, 
1,5 mil kits para bebês.

O pregão foi realizado pela 

BBMnet e o relatório com a classifi-
cação das vencedoras pelo critério 
menor preço foi publicado no Portal 
da Transparência, abrindo-se prazo 
de três dias para que as classifica-
das apresentem o envelope com 
a documentação prevista no edital 
de licitação. 

Está marcada para 2 de setem-
bro, às 15h, a sessão de habilita-
ção das empresas.

Remoção de abelhas
A captura e a remoção de 

abelhas e vespas na área 
urbana de Cascavel foi tema de 
reunião ontem (26) no gabinete 
do prefeito Leonaldo Paranhos 
com representantes do Legisla-
tivo, da Defesa Civil Municipal e 

da Secretaria de 
Meio Ambiente. 

De acordo com o vereador 
Celso Dal Molin, o tema preo-

cupa, uma vez que é uma ques-
tão de saúde e de segurança 

de pessoas e de animais, pois 
a retirada precisa ser feita por 
profissionais especializados. 
Como o Corpo de Bombeiros 

só atua em casos bem especí-
ficos, busca-se alternativa para 

atender chamados isolados.
Legislação aprovada ano 

passado prevê que, para fins 
de remoção, deve-se comu-
nicar o órgão ambiental ou 
a Defesa Civil. Com registro 

médio de dez ocorrências por 
mês, o Município estuda a 

possibilidade de contratar uma 
empresa que tenha profissio-

nais aptos a fazer este serviço.

Representantes da construção civil e do 
mercado imobiliário se uniram em frente à 
Gihab (Gerência Executiva de Habitação) de 
Cascavel, ontem, para reclamar das avalia-
ções dos imóveis financiados pela Caixa. A 
queixa deles é que os imóveis estão sendo 
avaliados com 10% até 15% abaixo do valor 
de mercado, prejudicando as negociações.

“O financiamento pelo Minha Casa, 
Minha Vida financia no máximo 80% do 
valor do imóvel. Se pegarmos um imóvel 
de R$ 175 mil, o máximo que financiaria é 
R$ 140 mil. Só que o imóvel precisa ser ava-
liado em R$ 175 mil, porque, se for avaliado 
com valor menor, menos será liberado de 
financiamento”, explica o corretor de imó-
veis Felipe Arnoni Lopes.

Segundo ele, os clientes precisam desem-
bolsar mais na entrada do que o pretendido 
e até o possível. “Se a Caixa avaliar o imóvel 
de R$ 175 mil por R$ 150 mil, o cliente só vai 
conseguir financiar R$ 120 mil, ou seja, ele terá 
que pagar a diferença”. 

De acordo com os manifestantes, o pro-
testo foi a última alternativa. “Nós conver-
samos com a Caixa durante mais de 40 dias 
e dizem que vai haver mudanças, que isso 
leva tempo, mas precisamos com urgência, 
porque temos muitos negócios engavetados 

Construção civil pede reavaliação de imóveis
e parados esperando a situação ser resol-
vida”, afirma Felipe. 

De imediato, os manifestantes pedi-
ram que os imóveis questionados sejam 
reavaliados.

A Caixa esclarece que as avaliações de 
imóveis para garantia de financiamento imo-
biliário são realizadas com base nas normas 
técnicas brasileiras e que o valor de mercado 
é estimado pelo método comparativo direto, 
com base em dados de mercado, conside-
rando sua variação ao longo do tempo.

Consequências
O corretor de imóveis Felipe Lopes afirma que as baixas avaliações feitas pela Gihab 
geram consequências para todo o setor da construção civil, como as lojas de mate-
riais de construção e até mesmo para os pedreiros. “A construtora constrói a casa 
com recursos próprios, gera empregos, movimenta o comércio e ajuda inúmeros 

profissionais autônomos que dependem da construção civil. Quando os imóveis são 
avaliados abaixo do valor de mercado, o cliente desiste da compra, isso faz com que 

as casam fiquem fechadas e outros imóveis deixem de ser construídos”. 

CERCA de 30 pessoas participaram da manifestação
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da pizzaria. Aline descobre que Benjamin tem uma 
namorada. Padre Zoran avisa a Rogério que a mãe 
biológica de Salma foi localizada. Jean abandona o 
Instituto. Elias sofre com saudades de Missade. Todos 
se preparam para a festa de ano novo. Fauze avisa a 
Dalila sobre a chegada de Mágida.

A DONA DO PEDAÇO 
Maria da Paz pensa em voltar a vender bolos 

na rua. Régis abandona Jô. Fabiana afirma a Rock 
que não ameaçou Agno. Sílvia desiste de ficar com 
Márcio. Gilda teme a cirurgia. Rael chantageia Jô. 
Gladys reclama por Régis querer reatar com Maria 
da Paz. Maria se emociona ao ver o carrinho em que 
vendia bolos. Abel discute com Britney. Fabiana pro-
cura Cássia na escola e ameaça Agno. Téo fotografa 
Sílvia. Régis pede a ajuda de Amadeu sobre seu caso. 
Zé Hélio leva um bolo para Beatriz. Chico combina o 
resultado da luta com o adversário de Rock. Márcio 
critica a exigência de Jô de que ele deposite o dinheiro 
das negociações da empresa em sua conta pessoal. 
Chiclete provoca ciúmes em Vivi com Sílvia. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Roger intimida Luisa ao dizer que ela já conhece 

OTTO. Devido ao jogo de realidade virtual, Mirela se 
desequilibra e cai na piscina com os óculos. Vini salva a 
menina. Marcelo e Luisa brigam. Benício e Gael  procu-
ram por Pendleton. Devido ao incidente com o óculos, 
Mirela é convidada a se retirar do Campo de Férias. 
Raquel ajuda Mirela a não ser expulsa, e as duas vol-
tam a ser amigas. O misterioso jogador “VC” hackeia 
o sistema do Vetherna e interrompe o jogo. Waldisney 
flagra Pendleton em seu esconderijo secreto.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Meire faz as malas e diz que se mudará do con-

domínio por não ser a síndica. Com dó de Meire, Alícia 
desiste de ser síndica. Otávio diz a Rebeca que só a 
levou para conhecer seu avô porque a ama muito. 
Isabela envia um bilhete para Manuela, dizendo que 
quer conversar pessoalmente com ela. Ofélio ajuda 
Manuela a chegar ao quarto de Isabela. Regina des-
confia de Ofélio.

TOPÍSSIMA 
Vitor se surpreende ao ver Elisabete. Zumbi des-

maia ao ver o sangue no braço de Formiga. Vitor diz 
que ele mesmo fará o curativo. Na mata com Jade, um 
dos sequestradores liga e pede orientação a Pedro. O 
policial liga para Paulo Roberto e pede para ele rece-
ber a menina por uma noite. André pede a ajuda de 
Pedro para tirar Taylor da prisão. Eles levam o prisio-
neiro para a peixaria. Pedro fica sem saber o que fazer.

O RICO E LÁZARO 
Hurzabum encontra Shag-Shag e diz que Sammu 

voltou como sacerdotisa do palácio. Elga toma cora-
gem e avisa a Chaim sobre o retorno de Zac. Nabu-
codonosor finge estar passando mal para despistar 
Amitis. Beroso ordena que Sammu agrade ao rei. 
Nebuzaradã conversa com Kassaia e diz ter ficado 
incomodado com a presença de Joaquim. Sammu-
-Ramat vai até o quarto de Nabucodonosor.  

MALHAÇÃO 
Max se irrita com a pergunta de Regina. Filipe 

socorre Lara e a leva para um hospital. Rita tenta se 
explicar para Beto e Meg. Karina discute com César 
por causa de Milena. Serginho sugere que Rita peça a 
ajuda de Guga para falar com Beto e Meg. Beto pensa em 
contar o que descobriu para Filipe. Regina questiona Rita 
sobre a amizade entre Serginho e Guga. Vânia expulsa 
Karina de sua casa. Max estranha o fato de Rita nunca 
querer dormir com Guga. Jaqueline conversa com Milena 
sobre Daniel. Carla, Raíssa e Thiago repreendem Tadeu 
por seu comportamento. Guga tenta convencer Beto e 
Meg a não contarem para Filipe os comentários de Tadeu. 
Marquinhos se oferece para ajudar Nanda a se vingar 
de Raíssa. Beto conta para Filipe que Rita e Tadeu 
pretendem sequestrar Nina.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila conta seu plano contra Jamil e Laila para 

Fauze. Aline e Caetano temem ficar sem Salma. Aline 
questiona Cibele sobre a namorada de Benjamin. Fai-
rouz entrega a Jamil um pacote com cartas de sua 
mãe. Elias tenta novamente reatar com Missade. 
Hussein pede Helena em casamento. Abner e Latifa 
conseguem dormir juntos. Fauze avisa a Dalila que 
Mágida foi encontrada. Latifa se esconde de Ester. 
Samir pede Missade em casamento e ela se demite 
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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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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

1- JOSÉ KOROPKA E MARCIA REGINA ALONSO
2- MARIO ALFONSO CUEVAS GAETE E PATRICIA JULIANA ANDREIS
3- DIEGO QUEIROZ DA SILVA E MAYARA KLEINHANS
4- LUCIANO PASQUALI E DAYSE PRAXEDES FIGUEIREDO
5- FLÁVIO CARLOS WINCK E GRAZIELE VIANA ZIENTARSKI
6- ODAIR SCAPINI COUTINHO JUNIOR E RAFAELA HOFFMEISTER DOS SANTOS
7- THIAGO GRIGINI PICHININI E KARINE DONATO
8- MARCIANO ROSSI MARIAN E GISELLI VITÓRIA DO ROZÁRIO
9- MATHEUS AUGUSTO KNIPHOFF DULCE E BIANCA CAROLINE PALACIO
10- SILVIO GUILLERMO AGUIRRE E LUCILA MAZUQUINI BOSSA
11- RAFAEL CARNIEL DA SILVA E ANA PAULA GOULART 

 Em “Bom Sucesso”, Mauri libera Alberto para ir 
à feijoada. Patrick conta a Gabriela que ele e Vicente 
pediram a Ramon que ela voltasse a treinar no time. 
Alberto diz a Sofia que pretende fazer uma surpresa 
para Paloma. Paloma faz uma declaração de amor 

a Ramon no palco da quadra do Cacique de Ramos. 
Alberto fica surpreso com a atitude de Paloma. Lulu 

pede emprego para Alberto. Paloma e Ramon flagram 
Alice e Luan juntos. 

Paloma faz uma declaração 
de amor a Ramon
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Superar sua impaciência e controlar seu entu-
siasmo ardente será o seu desafio de hoje. 
Vá mais devagar. É absolutamente necessário 
para se livrar do estresse que você construiu. 
Dê-se um tempo para relaxar de verdade.

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.

Você está particularmente atraído por experiên-
cias insólitas. Pense nas consequências antes 
de se apressar! Relaxar em casa de forma des-
preocupada seria tentador, por isso verifique a 
hora de fazê-lo sem se sentir culpado.

Este dia vem sob o signo da família e dos gru-
pos. Essa é a melhor maneira de recarregar as 
baterias. Seu estado emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe 
para os outros e tente se comunicar.

Você está ciente dos erros do passado e 
precisa confiar em alguém. Vá em frente. 
Você terá luz verde e mais confiança 
naqueles que o cercam para pôr suas 
ideias em prática.

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom 
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se cuidado muito 
bem fisicamente. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos errados.

Seu compor tamento impuls ivo pode 
levá-lo a disputas. Meça suas palavras 
para evitar essas tendências. Você está 
saudável, vai ter reflexos melhores e vai 
se sentir mais leve.

Você tem ideias concretas, especial -
mente para os seus projetos. A sorte 
estará do seu lado em todas as suas 
aplicações. Você está em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

Não entenda as piadas literalmente, você 
estará muito na defensiva. Você está 
focando sua energia de forma mais efi-
caz e se beneficiando dos momentos de 
descanso que está tendo.

Você não terá problemas se estiver otimista e 
em harmonia com seu entorno. Você precisa 
descansar mentalmente, por isso não hesite 
em mergulhar nos prazeres e atividades de 
lazer que você gosta.

A sua necessidade de perfeição será um obs-
táculo. Coloque suas expectativas em perspec-
tiva e seja mais tolerante com você mesmo. Os 
músculos tensos são um sinal de que você tem 
feito muitas coisas ultimamente, vá devagar!

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. Reduza o consumo de doces, 
eles não são a recompensa ideal.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Represen-
tante de
um país
em outro

Dona (?),
esposa de
D. Pedro I

Augusto
(?),

teatrólogo
brasileiro

Abreviatu-
ra de

"advérbio"

Sinal de 
envelhe-
cimento

Região da
Mata Ama-

zônica
(abrev.)

Árvore
comum
nas ruas
do Rio

Que não
têm condi-

ções de
se eleger

Ratazana,
em inglês

Esporte
praticado
com asa-

delta
(?) na gar-
ganta: sen-
sação de
angústia

O indivíduo
sensível a 

baixas tem-
peraturas

Enchido
de origem

italiana

A terra de
Elba

Ramalho
(sigla)

A madri-
nha, para
os pais do
afilhado

Congelar
(orvalho) 

(?) John-
son, ator e

come-
diante

Bernardo
Cabral,
político

brasileiro

Entidade
infantil da
Umbanda

(?) Gees,
banda 

australiana

Carbono
(símbolo)

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

Que lhes 
perten-

cem

A mais fria e a mais
quente estação do

ano, respectivamente

Petisco;
quitute

Achar en-
graçado

Símbolo
bíblico da
sedução

Política ro-
mana que
garantia

alimento e
diversão

É lida no
jornal
Fúteis;
frívolos

"(?) e
Stitch",

animação
Fonte de sal

3/rat. 4/lilo — vãos. 5/pitéu. 9/pão e circo.
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Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A delegada Raísa Vargas acre-
dita que Maycon Ferreira dos 
Santos, 21 anos, possa ter sido 
executado, já que foi perseguido 
pelo assassino. “De acordo com 
as investigações, Maycon teria se 
envolvido em uma briga e estava 
sendo perseguido. Ele tentou 
se esconder na residência, mas 
foi encontrado e executado ali 
mesmo”, detalha a responsável 
pelas investigações.

Jovem pode ter sido 
executado, diz DH

Fim da calmaria
A morte de Maycon é o pri-

meiro homicídio registrado no 
mês de agosto e pôs fim a um 
longo período de calmaria. Em 
junho, por exemplo, houve cinco 
assassinatos.  

Dados do acompanhamento 
diário feito pelo Jornal HojeNews 
mostram uma redução de 40% 
nos homicídios deste ano compa-
rando com o mesmo período do 
ano passado. 

De janeiro até agosto, foram 
registrados 21 homicídios e dois 
feminicídios em Cascavel. No 
mesmo período do ano passado 
haviam sido registradas 35 mor-
tes violentas no Município.

Para o promotor de Justiça 
Alex Fadel, a redução se dá por 
conta da celeridade nos julgamen-
tos, visto que diversos crimes 
registrados este ano já foram 
julgados, e também pela melhoria 
nas investigações dos crimes. 
“Desde 2016 diversos casos 
antigos, sejam ações penais 
sejam inquéritos policiais, que 
tratavam de fatos ocorridos antes 
de 2013, foram arquivados. Com 
isso, a delegacia de polícia e 
seus investigadores conseguiram 
focar em crimes novos, atuais, 
colhendo mais provas, mais 
testemunhas, fotografias, além 
de mais serviço de inteligência 
[investigações mais complexas, 
com interceptação telefônica, 
buscas e apreensões etc], o que 
implica em provas mais consis-
tentes e que auxiliam nas conde-
nações”, explica Fadel. 

A Delegacia de Homicídios foi 
consultada sobre os números, 
mas não houve retorno. 

O crime aconteceu na madru-
gada do último sábado (24) atrás 
de um imóvel na esquina das Ruas 
Andréa Galafassi e Professor Car-
los Domingues Gonçalves, no Jar-
dim União, em Cascavel.

Diversas pessoas já foram ouvi-
das pela polícia e diligências con-
tinuam sendo feitas na busca do 
autor de pelo menos quatro dispa-
ros de arma de fogo que atingiram 
a vítima.  

O RAPAZ foi executado nos fundos do imóvel, depois de ser perseguido   
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 Acusado de homicídio em 2013 vai a júri
Vai a júri popular hoje (27), no Fórum Estadual de Cascavel, Luis Henrique 

Torres, acusado da morte de Luiz Divino da Cruz. O crime aconteceu no dia 16 
de agosto de 2013 na casa em que a vítima morava, na Rua Engenheiro Heinz 

Marth, Bairro Santa Felicidade, em Cascavel. 
Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem um tiro. Luiz foi alvejado com um 

tiro no peito e quando os policiais chegaram ele já estava morto.
A vítima morava em Cascavel havia uma semana. O rapaz veio do Mato Grosso 
e havia saído da cadeia após cumprir pena de seis anos por tráfico de drogas. 
O réu está preso na Penitenciária Estadual de Piraquara II e vai participar do 

júri por videoconferência.  
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A doação do terreno onde será cons-
truída a Unidade Penal da Apac (Asso-
ciação de Proteção e Assistência aos 
Condenados), da Prefeitura de Cascavel 
para o Estado, será votada hoje em duas 
sessões extraordinárias na Câmara de Cas-
cavel. “A Secretaria de Segurança Pública 
se comprometeu com a liberação de R$ 11 

Equipes do Pelotão de Choque 
da Polícia Militar fecharam na tarde 
de ontem (26) uma refinaria de dro-
gas que funcionava em uma casa 
na Rua Vermelha, no Bairro Brasí-
lia, zona norte de Cascavel.

Os policiais receberam uma 
denúncia de tráfico de drogas e, 
quando chegaram ao local, identi-
ficaram a refinaria.

De acordo com o aspirante Gus-
tavo Cardoso, a droga era prepa-
rada para a venda no próprio local 
e depois distribuída. “Os materiais 
encontrados provam que o local 
era usado como uma refinaria de 
drogas. Foram localizadas diversas 
porções de drogas pronta para a 
venda e outras ainda a serem pre-
paradas, inclusive todo o aparato, 
utensílios e afins para a prepara-
ção estavam no local. A princípio, 
são três suspeitos de envolvimento 

Choque fecha refinaria 
de cocaína e crack

na situação”, adiantou o aspirante. 
Além do crack e da cocaína, 

grande quantidade de dinheiro e 
porções de maconha também esta-
vam no local. De acordo com os 
vizinhos, a casa havia sido refor-
mada há pouco tempo e os suspei-
tos haviam se mudado faz poucas 
algumas semanas. 

Operação Choque 28
A ação faz parte da Operação Choque 
28, realizada em alusão ao aniversá-

rio de 28 anos do Pelotão do Choque. 
Durante a operação, que teve início 
na madrugada de ontem (26) e será 
finalizada hoje, diversos mandados 

de busca e apreensão foram cumpri-
dos pelos policiais, assim como abor-
dagens e apreensões de adolescentes 

usuários e que atuavam no tráfico 
de drogas. O balanço de toda a ação 

deve ser divulgado ainda hoje.
  

 A DROGA era processada e embalada para a venda no local
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milhões, mas essa verba estará disponível 
em setembro e será destinada à cidade que 
apresentar o projeto mais completo. Essa 
doação é mais um passo importante pra 
que possamos chegar à concretização do 
projeto”, explica a coordenadora do projeto 
Apac em Cascavel, a juíza Cláudia Spinassi. 

Cláudia afirma ainda que a votação 

deve ser positiva, pois os vereadores já 
demonstraram interesse em garantir a 
verba para o Município. “Nós nos reuni-
mos com os vereadores, explicamos mais 
uma vez o projeto, apresentamos o pro-
jeto arquitetônico, sanamos as duvidas 
que surgiram e todos manifestaram apoio 
ao projeto”, explica a Juíza.  

Apac: Doação de terreno em votação na Câmara 
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Branco 47 20 15 2 3 79 32 47
2º C. Mourão 45 23 14 3 6 79 42 37
3º Marechal 44 20 13 5 2 71 28 43
4º Cascavel 43 21 13 4 4 66 40 26
5º Marreco 39 19 12 3 4 58 48 10
6º Foz Cataratas 37 20 10 7 3 58 33 25
7º Umuarama 36 22 11 3 8 64 52 12
8º Dois Vizinhos 33 22 10 3 9 54 53 1
9º Toledo 22 21 6 4 11 45 53 -8
10º Ampére 19 21 5 4 12 42 62 -20
11º S. J. dos Pinhais 14 21 3 5 13 53 96 -43
12º Palmas 13 20 3 4 13 47 73 -26
13º Matelândia 13 21 3 4 14 46 85 -39
14º São Lucas 6 21 1 3 17 35 100 -65

SÉRIE OURO

JOGOS DA SEMANA
ONTEM

 Umuarama x Marreco
HOJE - 21ª RODADA

20h30 São Lucas x Pato
22ª RODADA

19h30 Cascavel x Marechal
20h30 Foz Cataratas x Matelândia

AMANHÃ - 24ª RODADA
20h30 Marreco x Campo Mourão

SÁBADO - 22ª RODADA
20h30 Marreco x Palmas

       23ª RODADA
19h Cascavel x Foz Cataratas
20h30 Toledo x São Lucas
20h30 Matelândia x Pato Futsal

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 34 18 11 1 6 40 37 3
2º Corinthians 33 16 10 3 3 43 33 10
3º C. Barbosa 33 17 10 3 4 48 32 16
4º Magnus 32 17 10 2 5 68 43 25
5º C. Mourão 31 16 9 4 3 46 31 15
6º Joinville 29 16 8 5 3 46 32 14
7º Tubarão 28 15 8 4 3 48 35 13
8º Pato Futsal 27 17 7 6 4 37 36 1
9º Assoeva 24 17 7 3 7 47 44 3
10º Foz Cataratas 22 17 7 1 9 43 41 2
11º Marreco 21 17 5 6 6 49 55 -6
12º Atlântico 20 15 6 2 7 39 39 0
13º Marechal 20 17 6 2 9 44 49 -5
14º Jaraguá 19 17 6 1 10 41 53 -12
15º Joaçaba 19 17 5 4 8 31 44 -13
16º Intelli 17 17 4 5 8 38 52 -14
17º Minas 13 16 4 1 11 29 41 -12
18º São José 12 17 3 3 11 30 50 -20
19º Blumenau 11 17 3 2 12 24 44 -20

LIGA FUTSAL

19ª RODADA (última)
SEXTA-FEIRA (6/9)

20h15 Blumenau x Magnus
20h15 Joinville x Corinthians
20h15 Carlos Barbosa x Joaçaba
20h15 Marechal x Atlântico
20h15 Pato x Jaraguá
20h15 Minas x Foz Cataratas
20h15 C. Mourão x Marreco
20h15 Assoeva x Intelli
20h15 São José x Tubarão 

Cascavel recebe Marechal
pela Série Ouro nesta terça

Duelo regional entre duas das 
principais forças do futsal para-
naense, Cascavel x Marechal é des-
taque da Série Ouro nesta terça-feira 
(27), às 19h30, no Ginásio da Coo-
pavel, em Cascavel. O duelo é válido 
pela 22ª rodada e pela vice-liderança 
do campeonato estadual.

Quem vencer ultrapassará o 
segundo colocado Campo Mourão na 
classificação e ficará atrás apenas do 
Pato Branco, que não pode ser alcan-
çado por nenhuma equipe nesta 
terça, dia no qual visita o lanterni-
nha São Lucas e pode se distanciar 
ainda mais na ponta da competição.

O Marechal é o terceiro colocado 
com 44 pontos, um de vantagem 
para o quarto colocado Cascavel. 
O Campo Mourão é o segundo com 

45 e o Pato o líder com 47.
Este será o terceiro jogo oficial 

entre cascavelenses e rondonenses 
no ano. Nos anteriores, ambos rea-
lizados em Marechal, os visitantes se 
mantiveram invictos, com um empate (1 
a 1) pela Série Ouro e uma vitória (2 a 
1) pela Liga Nacional. Os rivais também 
se enfrentaram durante a preparação de 
pré-temporada, com empate (3 a 3) no 
Ginásio da Neva e vitória (3 a 1) dos 
donos da casa em Marechal.

 

Reforço
Em momento decisivo na tem-
porada, o Cascavel Futsal segue 
reforçando seu elenco, depois de 
ter perdido quatro jogadores que 
se transferiram para o exterior na 
janela de transferência internacio-
nal deste mês. Na última sexta-feira 
(27), o pivô Maicon, de 20 anos, 
chegou à Serpente vindo do Minas 
(MG). O jogador espera estrear com 
a camisa tricolo no clássico desta 
noite com o Marechal.

Reta final
Nesta reta final da fase classificatória do Paranaense, o Cascavel Futsal terá 

sequência complicada de jogos. Depois de enfrentar o time rondonense, a Ser-
pente Tricolor receberá o Foz Cataratas, sábado (31), visitará o Pato, no dia 10 de 

setembro, receberá o Amépere, dia 14, e sairá para enfrentar o Toledo, dia 21. 

Vitorioso por 4 a 2 no duelo de sábado 
(24) com o São José (SP), em casa, o 
Cascavel Futsal foi dormir na liderança 
da Liga Nacional. E quando retornou 
aos trabalhos, ontem, pôde curtir 
ainda mais a condição de ponteiro 
da classificação. E a Serpente seguirá 
em primeiro lugar pelo menos até a 
próxima segunda-feira (2), quando o 
Campo Mourão desafiará o Tubarão 
em Santa Catarina em partida atra-
sada da 17ª rodada.
O time mourãoense, aliás, também 
influenciou para os cascavelenses che-
garem à liderança, ao empatarem (2 a 
2) em casa, também no sábado, com 
a Assoeva (RS), que segue sem vencer 
como visitante na Liga.
Única equipe que já atuou 18 vezes na 
fase classificatória - portanto folgará 
na última rodada -, o Cascavel Futsal 
pode cair para até a sexta posição ao 
término da 1ª fase. Até lá concentrará 
forças na Série Ouro do Paranaense e 
curtirá a Liga Nacional do alto da clas-
sificação, podendo acompanhar “de 
camarote” seus possíveis adversários 
do cruzamento olímpico das oitavas – 
1ºx16º, 2ºx15º e assim por diante.

Serpente curte a liderança da LNF
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 A fase final da Divisão B da 62ª 
edição dos Japs (Jogos Abertos do 
Paraná) segue com intensas dispu-
tas em Ivaiporã, no norte do Estado, 
e a delegação de Cascavel já se des-
taca na competição que teve início no 
fim de semana e seguirá até sexta- 
feira (29). Nas duas modalidades já 
encerradas, os cascavelenses estive-
ram no pódio da classificação final.

No handebol de areia, a equipe 
feminina de Cascavel não conseguiu 
surpreender o favoritismo de Parana-
guá, que venceu nos dois naipes, e 
terminou com o troféu de prata ao 
ser derrotada no Shoot Out (os lances 
livres) por 5 a 0, depois de uma vitória 
para cada lado nos dois tempos do 
jogo: 14 a 11 para as cascavelenses 
e 16 a 7 para as parnanguaras.

Antes, as cascavelenses haviam 
estreado com derrota para Araucária 
(2 a 1) e depois vencido as equipes 
de Paranavaí (2 a 0), Ubiratã (2 a 0) e 
Foz do Iguaçu (2 a 0). No masculino, 
a equipe de Cascavel amargou derro-
tas para Araucária, Paranavaí e não 
conseguiu avançar da fase de grupos.

Já no kickboxing, foi a equipe 
masculina de Cascavel que obteve 
resultado superior ao da feminina. 
Eles ficaram com o título de cam-
peã e elas com o de vice-campeão. 
Dentre os homens, destaque para 
os lutadores João Paulo dos Santos 
e Gesiel Isaque Moreira, que fatu-
raram ouro nas categorias 67 kg e 
71 Kg, respectivamente. Já Daniel 
Cunha Cipriano (81 kg) e Gabriel de 
Freitas Oliveira (86 kg) foram prata 
e André Furquim (63,5 kg) bronze. 
Dentre as mulheres, destaque para 
Lucelia Ribeiro da Silva, medalha de 
prata na categoria 56 kg, e Vitória 
Morechi, bronze nos 60 kg.  

 Atlético-MG 0x1 Bahia
 Grêmio 2x1 Athletico-PR
 Santos 3x3 Fortaleza
 Vasco 2x0 São Paulo
 Goiás 2x1 Internacional
 Ceará 0x3 Flamengo
 Avaí 1x1 Corinthians
 CSA 1x1 Cruzeiro

              ONTEM
 Botafogo x Chapecoense

                         TERÇA-FEIRA (10/9)
21h Palmeiras x Fluminense

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 33 16 10 3 3 35 18 17
2º Santos 33 16 10 3 3 28 17 11
3º Palmeiras 30 15 8 6 1 24 10 14
4º São Paulo 30 16 8 6 2 20 11 9
5º Corinthians 28 16 7 7 2 18 9 9
6º Atlético-MG 27 16 8 3 5 22 17 5
7º Internacional 24 16 7 3 6 18 14 4
8º Bahia 24 16 6 6 4 18 15 3
9º Athletico-PR 22 16 7 1 8 23 17 6
10º Botafogo 22 15 7 1 7 14 15 -1
11º Goiás 21 16 6 3 7 16 25 -9
12º Grêmio 21 16 5 6 5 20 21 -1
13º Ceará 20 16 6 2 8 19 17 2
14º Vasco 20 16 5 5 6 16 22 -6
15º Fortaleza 18 16 5 3 8 19 24 -5
16º Cruzeiro 15 16 3 6 7 14 23 -9
17º Chapecoense 13 15 3 4 8 16 27 -11
18º Fluminense 12 15 3 3 9 19 25 -6
19º CSA 12 16 2 6 8 5 23 -18
20º Avaí 7 16 0 7 9 8 22 -14

SÉRIE A

SÁBADO
11h São Paulo x Grêmio
17h Bahia x CSA
19h Chapecoense x Santos
19h Athletico-PR x Ceará
21h Internacional x Botafogo

DOMINGO
16h Fortaleza x Goiás
16h Flamengo x Palmeiras
19h Cruzeiro x Vasco
19h Corinthians x Atlético-MG

Segunda-feira
20h Fluminense x Avaí

17ª RODADA

 Bragantino 1x1 Coritiba
 Atlético-GO 0x0 B. de Pelotas
 Cuiabá 2x0 Botafogo-SP
 Paraná 0x0 Criciúma
 Oeste 1x1 Vila Nova
 Londrina 2x4 São Bento
 Vitória 0x0 Operário
 Ponte Preta 2x2 Sport
 Figueirense 2x2 CRB
 América-MG 3x2 Guarani

18ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 35 18 10 5 3 26 9 17
2º Coritiba 33 18 9 6 3 26 15 11
3º Atlético-GO 30 18 8 6 4 21 14 7
4º Sport 30 18 7 9 2 25 16 9
5º Cuiabá 29 18 8 5 5 23 18 5
6º CRB 27 18 8 3 7 21 18 3
7º Botafogo-SP 27 18 8 3 7 20 21 -1
8º Ponte Preta 27 18 7 6 5 21 17 4
9º Londrina 25 18 7 4 7 24 24 0
10º Operário 25 18 7 4 7 16 20 -4
11º Paraná 25 18 6 7 5 14 17 -3
12º B. de Pelotas 22 18 6 4 8 13 18 -5
13º América-MG 21 18 5 6 7 17 22 -5
14º Figueirense 21 18 4 9 5 15 17 -2
15º São Bento 19 18 5 4 9 23 27 -4
16º Vitória 19 18 5 4 9 17 26 -9
17º Vila Nova 19 18 4 7 7 12 16 -4
18º Oeste 19 18 3 10 5 16 17 -1
19º Criciúma 18 18 4 6 8 11 19 -8
20º Guarani 13 18 3 4 11 11 21 -10

SÉRIE B

HOJE
16h30 CRB x Bragantino
19h15 Botafogo-SP x Paraná
19h15 Vila Nova x Cuiabá
19h15 Coritiba x Vitória
19h15 B. de Pelotas x Ponte Preta
20h30 Operário x Figueirense
20h30 Criciúma x Oeste
21h30 Sport x Atlético-GO

AMANHÃ
19h15 Guarani x Londrina
19h15 São Bento x América-MG 

18ª RODADA

 Cascavel nos Japs
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ATLETAS do kickboxing comemoraram título e vice em Ivaiporã EQUIPE feminina de handebol de areia conquistou o troféu de prata
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JOGAM HOJE
LIBERTADORES

21h30 Palmeiras x Grêmio

  SUL-AMERICANA
21h30 La Equidad x Atlético-MG

    SÉRIE B
16h30 CRB x Bragantino
19h15 Botafogo-SP x Paraná
19h15 B. de Pelotas x Ponte Preta
19h15 Coritiba x Vitória
19h15 Vila Nova x Cuiabá
20h30 Criciúma x Oeste
20h30 Operário x Figueirense
21h30 Sport x Atlético-GO 

PLACAR DE ONTEM
     SÉRIE A

 Botafogo ?x? Chapecoense

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

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Palmeiras e Grêmio 
decidem vaga à semi

Adversários que acostumaram 
a se enfrentar nos últimos dias, 
Palmeiras e Grêmio voltam a ficar 
frente a frente nesta terça-feira 
(27), desta vez para o confronto 
mais importante do ano, valendo 
vaga na semifinal da Copa Liber-
tadores. O jogo, pela rodada de 
volta das quartas de final, será no 
Allianz Parque, às 21h30.

O Verdão, que aliá tem a 
semana mais importante do ano, 
tem a vantagem do empate para 
seguir de fase, pois venceu o con-
fronto de ida por 1 a 0, no Rio 

Grande do Sul. Assim, só a vitória 
interessa ao Tricolor gaúcho, que 
precisa ao menos devolver o placar 
para levar a disputa da vaga aos 
pênaltis. Já se vencer marcando 
dois ou mais gols (2 a 1 ou 3 a 2, 
por exemplo), os visitantes avan-
çaram direto – o gol fora de casa é 
critério de desempate.

Para este jogo, que será o ter-
ceiro seguido entre as equipes na 
temporada – empataram pelo Brasi-
leirão no último dia 17 -, o Palmei-
ras não conta com o volante Felipe 
Melo, expulso em Porto Alegre. 

Entretanto, conta com o fator casa 
em busca de fazer a festa da tor-
cida para comemorar seus 105 
anos de fundação, completados 
ontem, além de ganhar moral para 
enfrentar o líder Flamengo pelo Bra-
sileirão, no domingo (1º).b

No Grêmio, o técnico Renato 
Gaúcho conta com força máxima, 
pois o lateral-esquerdo Bruno Cor-
tez se recuperou da pancada que 
o tirou de campo no jogo de ida.

Vitorioso por 2 a 1 em casa no 
jogo de ida, o Atlético-MG 
desafia o La Equidad e a alti-
tude de 2.640m de Bogotá, 
na Colômbia, em busca de 
uma vaga na semifinal da Copa 
Sul-Americana. O jogo de 
volta das quartas de final está 
marcado para as 21h30 (de 
Brasília) desta terça-feira (27), 
no Estádio El Campín. Pelo 
resultado em Belo Horizonte, 
o Galo mineiro tem a vantagem 
do empate para seguir de fase. 
Já os donos da casa precisam 
de uma vitória pelo placar 
mínimo para seguir adiante.

CAM
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