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Desembargador que soltou
Meneghel duas vezes vai
julgar novo habeas corpus
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88% das modalidades 
esportivas ficarão sem
verba até o fim de 2020

Uma falha de atenção deixou 17 de 19 modalidades esportivas fora do chamamento 
público da Prefeitura de Cascavel e, consequentemente, sem recursos até o fim do ano 

que vem. Apenas três dos 23 projetos apresentados foram habilitados, sobrando cerca de 
R$ 600 mil na conta da Secretaria de Esportes. l Pág. 14

Um dia 
de folga 
e “folia”
Os pequenos guerreiros 

deram uma pausa ao 
tratamento contra o 

câncer e tiveram uma 
tarde de muita alegria. 

Eles receberam uma 
festa em alusão ao 

Dia da Criança.
l Pág. 7
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Valmor Bolan é doutor em Sociologia. professor da Unisa

Nublado  

A declaração de Janot

SolParcialmente nublado Parcialmente nublado

Não se sabe o motivo pelo qual o ex-procurador-geral da 
República Rodrigo Janot fez a declaração bombástica de que 
quase teria matado o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar 
Mendes, e, em seguida, se suicidado, contando em detalhes que 
teria ido ao gabinete do ministro, armado, e que só não efetivara 
o ato porque falhou na hora de apertar o gatilho. 

A chocante declaração ocorreu às vésperas do lançamento do 
seu livro de memórias, “Nada menos que tudo”. 

Para alguns, poderia ter sido uma jogada de marketing para 
vender o livro. Para outros, foi um suicídio de sua reputação. 

O fato é que realmente foi chocante sua declaração, eviden-
ciando a degradação moral em que vivemos. Uma pessoa que 
ocupou um cargo tão importante na República deveria entender 
que suas palavras impactam as outras pessoas e muita gente pode, 
com isso, achar que é normal fazer o que Janot contou ter tido 
vontade de fazer. Isso é muito grave, com consequências danosas 
que agravam ainda mais a violência no País.

Se realmente aconteceu o que Janot contou, jamais poderia 
ter feito uma declaração dessas em público, contando como se 
fosse algo corriqueiro. 

Na base da sociedade, no dia a dia, pessoas comuns podem se 
achar estimuladas a resolver divergências na bala. Aí está a gravidade 
moral de sua declaração, tornando ainda maior o relativismo cultural 
da atualidade, em que os valores morais, em todos os aspectos, torna-
ram-se relativos. Passa então a prevalecer uma espécie de vale-tudo e, 
com isso, o que fica comprometida é a dignidade da pessoa humana, 
porque, nessa lógica, o mais forte se impõe ao mais fraco, ampliando 
cada vez mais a cultura do darwinismo social, totalmente contrário aos 
princípios e aos valores cristãos.

Uma declaração como essa, além de imoral, foi irresponsável, 
por não avaliar as consequências no comportamento das pessoas. 
Se Janot fez isso apenas como jogada de marketing para vender 
seu livro, mais imoral ainda, o que demonstra o nível de pessoas 
que têm ocupado os altos cargos da República. 

A moral é a base de uma sociedade que quer o bem de todos. 
Daí o repúdio a essa infeliz declaração de Janot.  

Papa Francisco, no discurso de 
abertura dos trabalhos do Sínodo 

dos Bispos Sobre a Amazônia. 

DIVULGAÇÃO

‘‘

‘‘

 “[As ideologias] 
são redutivas e nos 
levam ao exagero 

em nossa pretensão 
de entender intelectualmente, 
mas sem aceitar, entender sem 
admirar, receber a realidade em 
categorias, em ‘ismos’. Quando 
precisamos nos aproximar da 
realidade de algumas pessoas 
nativas, falamos sobre indige-

nismos e, quando queremos dar 
a eles uma pista para uma vida 
melhor, não pergun-
tamos, falamos sobre 
desenvolvimentismo”.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Prefeito suspende pagamento
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) fiscalizou in loco ontem 
obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) e 
constatou irregularidades no serviço de calçadas na Rua 
José de Sá Cavalcante, esquina com a Rua Jorge Lacerda, 

no Bairro Cancelli. Paranhos não escondeu sua irritação ao 
constatar os serviços mal feitos e, durante live no Facebook, 

determinou a suspensão dos pagamentos à empresa até 
que as adequações sejam feitas. “Temos que ter respeito 

com o dinheiro público. Quando corrigido, retomaremos o 
pagamento”, disse o prefeito ao mostrar ao redor da escola 
restos de paver, terra, grama e a calçada com várias falhas.

Terceiriza
Devido ao custo e à demora para a derrubada de árvores, 

o vereador Jaime Vasatta (Podemos) sugeriu, inclusive, 
que seja alterada a legislação municipal permitindo que o 

cidadão - após autorização da Secretaria de Meio Ambiente 
- possa fazer o corte por conta própria. Houve manifestação 
também a favor da terceirização do serviço. Misael jogou a 
bola para a Comissão de Justiça sugerir algo - não se sentiu 

à vontade de elaborar o projeto de alteração de lei.

 Após intervenção da 
Arquidiocese de Cascavel, 
vereadores estão reconside-
rando a posição contrária à 
implantação da Apac (Asso-
ciação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados) 
na cidade. O documento 
assinado pelo arcebispo 
Dom Mauro Aparecido dos 
Santos, pelo vigário-geral da 
Arquidiocese, monsenhor 
Reginei José Módolo (Padre 
Zico) e pelo assessor da 
Pastoral Carcerária, padre 
Gustavo Luis Marmentini, 
manifesta total apoio à 
obra “por entender que é 
a única maneira de nos-
sos irmãos e irmãs que 
cometeram algum tipo de 
delito cuja pena seja prisão 
possam cumpri-la com dig-
nidade e voltar ao convívio 
social em pleno estado de 
ressocialização”.

Os membros da Arqui-
diocese dizem que conhece-
ram a primeira unidade da 
Apac instalada no Paraná, 
em Barracão, e enalteceram 
a “organização, a limpeza, a 
disciplina, a espiritualidade 
e a humanidade com que os 
presos se comportam”. Na 
nota, lembram que no atual 
sistema carcerário a recupe-
ração é ineficaz por “não ter 
nenhum ou quase nenhum 
projeto de ressocialização”.

Mas a construção da 
Apac virou uma incerteza. 
A área de 48,4 mil metros 
quadrados doada para a 
construção fica na zona 
rural, sentido a Corbélia, 
mas um grupo se organi-
zou contrário à construção 
no local e parlamentares 
se sentiram “pressiona-
dos” a ir contra a obra. 
A inter venção do arce-
bispo parece ter aliviado 
o “peso” deles. “Tenho 
entendimento de que a 
Apac faz um trabalho de 

Escola de Governo
Hoje, a partir das 8h30, no 
auditório da Prefeitura de 
Cascavel, será realizada 
mais uma edição da Escola 
de Governo para apresentar 
e detalhar o maior plano 
de mobilidade urbana, 
sustentabilidade e qualidade 
de vida  já realizado: o 
Programa Cascavel Avança, 
efetivado com recursos 
do governo do Estado, 
do Avançar Cidades e do 
Fonplata (em análise).

CPI do HU
Como está difícil chegar 
aos números do Hospital 
Universitário de Cascavel, o 
vereador Jorge Bocasanta 
(Pros) tenta mobilizar os 
representantes estaduais 
para que a Assembleia 
Legislativa entre na jogada e 
comece a apurar a situação. 
Ele encaminhou pedidos 
para que os deputados 
Professor Lemos (PT), 
Coronel Lee (PSL) e Márcio 
Pacheco (PDT) formem uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito para investigar 

supostas omissão de socorro, 
negligência e prevaricação 
médica do HU.

Falando em CPI
Declarada como certa, a 
CPI das mortes nas UPAs 
(Unidades de Pronto-
Atendimento) de Cascavel 
ainda está em elaboração. A 
proposta também foi feita por 
Bocasanta e agora apoiadores 
da investigação estariam 
elaborando o documento 
para obter assinaturas dentro 
da Câmara.

Sem sombra
Não é preciso ser estudioso 
do assunto para ver que 
Cascavel perdeu milhares 
de árvores na cidade nos 
últimos anos. Há casos de 
quadras inteiras em que todas 
as árvores foram retiradas 
e sem replantio. Mas, para 
a Comissão Permanente de 
Meio Ambiente, está tudo 
certo. Ontem o presidente 
Misael Júnior (PSC) reivindicou 
a demora para a derrubada de 
700 árvores protocolados na 
Secretaria de Meio Ambiente.

Arcebispo se manifesta e
vereadores mudam posição

recuperação. Ficamos pres-
sionados... com posiciona-
mento da Igreja temos uma 
posição mais firme para 
poder explicar à popula-
ção, esclarecer o sentido 
de recuperação da Apac”, 
disse Sidnei Mazzuti.

Elaborado pelo Execu-
tivo municipal, o projeto 
de doação da área foi 
aprovado pela Câmara, 
mas o prefeito Leonaldo 
Paranhos não o sancio-
nou e coube ao presi-
dente do Legislativo, Alé-
cio Espínola, promulgá-lo. 
O vereador Olavo Santos 
(PHS) cobrou explicações: 
“Chama a atenção: quem 
envia o projeto espera pela 
aprovação. O Executivo pre-
cisa se posicionar sobre 
essa obra. Se também 
está sofrendo pressões, 
estamos aber tos para 
defender a comunidade”.

A Presidência também 
se manifestou e citou um 
“movimento político con-
trário” à construção que 
estaria ameaçando a obra. 
Publicamente, o deputado 
estadual Coronel Lee (PSL) 
tem sido contra a Apac. 
“Obtive informação de lobby 
[no governo] para não cons-
truir a Apac em Cascavel”.

Do governo federal ao 
Paraná estariam previstos 
R$ 30 milhões para pro-
jetos com esse mesmo 
propósito, sendo R$ 10 
milhões para Cascavel. Com 
risco de o projeto não seguir 
adiante, os parlamentares 
pediram que “as vaidades 
sejam deixadas de lado”. 

O advogado e vereador 
Rafael Brugnerotto (PSB) 
defendeu a obra. “Deve-
mos quebrar esse precon-
ceito e que se efetive esse 
modelo de reclusão para 
recuperação digna”. 
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O entupimento dos canos de 
esgoto de moradias do Conjunto 
Gralha Azul, no Bairro Interlagos, 
zona norte de Cascavel, cons-
truídas por meio do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, está 
causando muitos problemas 
aos moradores. 

Cansados de exigirem uma 
ação da Caixa Econômica Federal 
e sem respostas da construtora, a 
Comissão Permanente de Defesa 
dos Direitos do Consumidor da 
Câmara de Vereadores foi acionada 
para intervir na situação. 

As unidades foram entregues 
há dois anos e cada uma custou 
R$ 64 mil a cada beneficiado, 
que paga entre R$ 80 e R$ 270 

 O número de famílias que são 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Família vem aumentando em Casca-
vel desde 2017, quando 3.242 esta-
vam cadastradas no programa, em 
setembro. Já em setembro de 2018 o 
número cresceu para 4.487 e, agora, 
já soma 5.088 famílias beneficiárias. 

E o número pode aumentar, 
pois, de acordo com o CadÚnico 
(Cadastro Único), 2.007 famílias 
aguardam o governo federal fazer 
a liberação do benefício a elas. 

As famílias possuem o perfil de 
renda de per capita de até R$ 178 
mensal. Em média, o valor do bene-
fício é de R$ 148,74 em Cascavel.

Marilene Peroni mora no Bairro 
Interlagos e passou a receber o 
benefício há oito meses, depois de 
três meses de espera. “Demorou 

Bolsa Família cresce
e tem fila de espera

muito para eu começar a receber. E 
a minha única renda”, afirma.

Ela conta que recebe R$ 82 por 
mês. Na casa dela vivem ainda o 
marido, o filho de 4 anos e a filha de 
9 meses. O dinheiro vai para a compra 
de roupas e calçados para os filhos.

A família vive em uma casa 
cedida pela sogra de Marilene. Ela 
conta que, para complementar a 
renda, conseguiu um bico para a 
montagem de grampos de roupas. 

Já o marido de Marilene conse-
guiu um emprego em um frigorífico 
recentemente.  

Regiões com mais beneficiários 
De acordo com o CadÚnico, o maior número de pessoas que recebem o 
benefício moram no Bairro Floresta. Apenas no Conjunto Habitacional 

Riviera há 850 famílias beneficiárias. Em seguida está o Bairro Interlagos, 
com 628 famílias, e o Cascavel Velho, com 515 famílias. 

Apartamentos têm falhas e Comissão é acionada 
por mês. A quitação nesses casos 
levará dez anos.

A situação constatada pelos 
membros da Comissão é de pre-
cariedade. E em alguns casos de 
revirar o estômago. É o caso de 
dejetos humanos que deveriam 
escoar pelo vaso sanitário, mas 
voltam pelos ralos do chuveiro e 
até pelo cano da pia, “alagando” 
os apartamentos desses detritos. 

Conforme os moradores, essa 
situação vem sendo repassada desde 
que houve a entrega, em 2017. 

Teve morador que cansou de 
esperar e interditou os canos, ins-
talando nova tubulação provisória. 
“Constatamos a situação em vários 
apartamentos dos diferentes blocos. 

Os moradores estão cansados de 
pedir providências aos empreitei-
ros. A responsabilidade pela obra 
é de cinco anos. Eles deverão 
resolver esse problema, inclusive 
a Caixa”, garante o presidente, 
Celso Dal Molin (PL).

Todos os envolvidos serão 
convocados para uma reunião 
na Câmara para que sanar o pro-
blema. Os vereadores já estão 
amparados com documentos e 
contratos.  Só no Conjunto Gralha 
Azul são 497 unidades entregues 
em 2017. Foram gastos R$ 31,8 
milhões na obra. 
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Alsir Pelissaro

ª 17 de março de 1963
V 03 de outubro de 2019 
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Nos caminhos da política
Muito certo do que que-

ria fazer, João Medeiros 
Braga Júnior deixou Campo 
Grande, no Rio de Janeiro, 
aos 18 anos para cursar 
Medicina em Curitiba. For-
mado, Braga percebeu que 
era tempo de trilhar seu 
caminho em outro local. 
Acompanhado pela então 
esposa e pelos fi lhos, 
ele foi para Capanema, 
sudoeste do Paraná, 
onde abriu um hospital 
em 1962 e fez muitos con-
tatos pela região, inclusive 
em Cascavel. 

Em 1970 João foi para 
outra Campo Grande, 
desta vez capital do Mato 
Grosso do Sul, para fazer 
especialização em otorri-
nolaringologia e 25 anos 
depois voltou ao Paraná, 
e foi morar em Lindoeste.

Em 1997, João Braga 

João Medeiros Braga Júnior

ª 17 de dezembro de 1938
V 04 de outubro de 2019 
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O dom da medicina
Natural de Maral (RS), 

Alsir Pelissaro chegou a 
Cascavel em 1973 com 
a família para realizar um 
sonho: abrir um restaurante. 
A família esteve à frente de 
alguns estabelecimentos, 
mas foi o Restaurante Sabiá 
que popularizou Alsir.

Além da culinária, Alsir 
tinha paixão pela política e, 
logo que chegou a Cascavel, 
tornou-se líder estudantil da 
Associação Cascavelense 
dos Estudantes Secunda-
ristas. O primeiro passo de 
uma vida ligada à política, 
boa parte nos bastidores.

Alsir também atuou parti-
dariamente, sendo o respon-
sável por trazer o PSC (Partido 
Social Cristão) para Cascavel. 

Seu  i r mão  Mauro 
conta que o jeito de Alsir 

conquistava a todos. “Ele era 
muito educado, esforçado e 
que sempre pensava no pró-
ximo. Por isso entrou na vida 
política, para ajudar todos 
que podia”, resume Mauro. 

O último cargo público 
que Alsir desempenhou foi 
a presidência da Cettrans 
(Companhia de Engenharia de 
Transporte e Trânsito), a qual 
comandou desde o início do 
Governo Paranhos, em 2017.  

Conhecimento
Alsir Pelissaro era formado 

em Ciências Econômicas 
pela Univel e nunca se 

cansou de adquirir conhe-
cimento. Ele tinha cinco 

pós-graduações relacionadas 
à área econômica e agora 

cursava Direito na FAG 
(Faculdade Assis Gurgacz). 

A despedida
Em março de 2018 Alsir Pelissaro descobriu um câncer. Seu irmão 
Mauro Pelissaro conta que ele já havia passado por três cirurgias. 
Contudo, fazia questão de manter a doença e o tratamento entre 
poucos conhecidos. Alsir sofreu complicações na última cirurgia, 

realizada em setembro deste ano, e ficou internado por 30 dias. Ele 
desenvolveu uma infecção no pulmão, e não resistiu. Alsir faleceu no 

dia 3 de outubro, na Uopeccan de Cascavel. 

aceitou ao convite de um 
jantar dançante no Country 
Club, em Cascavel, evento 
que mudaria sua vida. 
Foi naquela noite que ele 
conheceu a mulher que iria 
lhe acompanhar até o fim 
dos seus dias, Teresinha 
Braga. “Nós fomos apre-
sentados por uma amiga 
e o convidamos para sen-
tar conosco. Começamos a 
conversar, ele me convidou 
para dançar... Naquele dia 
dançamos até as 4h”, lem-
bra Teresinha. 

Os dois se casaram 
naquele mesmo ano. João 
já tinha quatro filhos e Tere-
sinha tinha três. “Os filhos 
dele e os meus filhos sem-
pre aceitaram bem o nosso 
casamento. Nós nos torna-
mos uma grande família, 
com sete filhos”, conta 
Teresinha.  

 O diagnóstico
Há dois anos, João Braga perdeu a mobilidade 

física por conta de problemas na coluna, o que foi 
prejudicando o funcionamento dos órgãos internos. 
No dia 2 de outubro, Braga foi internado no Hospital 

Policlínica e dois dias depois sofreu uma parada 
cardiopulmonar, e não resistiu. 
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A chuva não veio como o espe-
rado, mas trouxe algum alento, 
especialmente para o reservatório 
da Sanepar, que ontem atingiu 28 
milhões de litros de água armaze-
nados, bem mais perto da capaci-
dade total, de 30 milhões.

Por conta disso, e da redução do 
consumo por parte da população, o 
rodízio de abastecimento foi suspenso 

ontem (7), mas continua nos próximos 
dias, sendo avaliado toda manhã 
sobre a possibilidade de ser suspenso 
no dia. Isso porque os mananciais que 
abastecem Cascavel continuam com 
menos de 50% da vazão. 

Nesta terça-feira, o rodízio está 
previsto para as seguintes regiões: 
Esmeralda, Santos Dumont, Aero-
porto, Alto Alegre, Centro, Country, 

Reservatório sobe, 
mas rodízio continua

 E a chuva?
Para esta semana não tem mais previsão 
de chuva. Segundo o Simepar, pode voltar 
a chover a partir da próxima segunda-feira 

(14), mas pancadas localizadas.  

Para dar aquela folga às crian-
ças que fazem tratamento contra o 
câncer na Uopeccan, a LFCC (Legião 
Feminina de Combate ao Câncer) de 
Cascavel realiza anualmente uma 
festança do Dia das Crianças, com 
direito a doces, salgadinhos, brin-
quedos, teatro e, claro, presentes. 
Este ano, a comemoração ocorreu 
na tarde dessa segunda-feira (7), 
na Tamara Festas. 

Nchicolas de Medeiros Farina tem 
oito anos e faz tratamento contra a 
leucemia há um ano e meio. Essa 
foi a segunda vez que ele partici-
pou da festa: “Eu gosto bastante. 
Já brinquei na piscina de bolinhas e 
no escorregador inflável”, contou o 
menino, em meio à diversão. 

Para o pai Lincoln Daniel Farina, 
a confraternização é importante para 
que as crianças saiam um pouco do 
ambiente hospitalar. “Ele se diverte 
muito quando vem... participa das 
brincadeiras... é uma forma de 
esquecer um pouco o tratamento”.

Uma das organizadoras da 
festa é Elza Ferrarezi. Ela conta 

que a confraternização começou 
pequena, mas sempre foi especial. 

Márcia da Silva levou a filha Laura, 
de um ano e seis meses, à festa. “Ela 
ainda está um pouco tímida em rela-
ção às outras crianças, mas está se 
distraindo e dando muitas risadas”, 
conta a mãe. Laura faz tratamento 
contra leucemia há um mês. 

O presidente da Uopeccan, Leo-
poldo Furlan, lembra um dos objeti-
vos do Hospital do Câncer: “O calor 
humano! A festa é importante para 
que as crianças tenham uma integra-
ção e participem da comunidade”.

Festa 
descentralizada
Quem não pôde ir à festa, a festa foi 
até elas. Para essas crianças, a pro-
gramação foi um pouco menor, mas 
o espírito de diversão era o mesmo e 
elas também ganharam presentes. 
Hoje, 302 crianças fazem tratamento 
contra o câncer na Uopeccan. 

Parcerias
Alunos do Colégio Marista fizeram 
uma apresentação teatral para as 
crianças da Uopeccan e alunos da 
Escola Sagrada Família ajudaram 
a servir os lanches e a organizar o 
local após a festa.  

Coqueiral, Claudete e nos lotea-
mentos próximos. O corte de água 
é feito às 12h30 e retomado gra-
dualmente a partir das 19h. 

Dia das Crianças 
antecipado  

A APRESENTAÇÃO teatral encantou as crianças
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Paloma consola Ramon. Com os cabelos cortados, 
Gabriela entra no lugar de Patrick e faz uma cesta.

A DONA DO PEDAÇO
Jô ajuda Fabiana. Régis confessa a Maria da Paz 

que teme ser acusado de assassinato. Fabiana denun-
cia Maria da Paz ao credor. Vivi garante a Kim que 
pode enganar Camilo. Sabrina aparece com Otávio no 
restaurante onde Jô começou a trabalhar. Sabrina e 
Jô discutem e Jô perde o emprego. Téo arruma outro 
emprego para Jô. Amadeu ajuda Maria da Paz a nego-
ciar sua dívida. Marlene e Evelina têm uma ideia para 
ajudar Maria da Paz.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Waldisney pede a Roger uma oportunidade para 

ser assistente na O11O. Na casa de Durval, a famí-
lia briga entre si devido a problemas de convivência. 
Pressionado por Ester, Pendleton conta um pouco da 
“história” da menina para que ela possa compartilhar 
com seus amigos quando questionada. Assustada com 
o problema no braço de Sophie, Ruth fica apreensiva 
quanto as pernas mecânicas de Bento. Luisa e Fer-
nanda discutem. Yasmin ajuda Luigi a repaginar seu 
visual. Brenda pede que Jeff mantenha os problemas 
de sua mãe em segredo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Rebeca chega no vilarejo e trata Otávio de 

maneira diferente. O empresário consegue fazer 
com que Rebeca conte para ele o que aconteceu. 
Ela revela que as ex-namoradas dele contaram que 
ele iludido todas e que isso também ocorrerá com ela. 
Enquanto isso, Omar toca o sono da igreja. O padre 
Lutero vai até a porta da igreja e pede para o garoto 
parar. Outros moradores também até o local. Manuela 
sonha que volta para casa, mas que sua família não 
acredita que ela seja ela. No sonho, eles a desprezam 
e dizem que Isabela é a verdadeira Manuela. A garota 
acorda e se pergunta se sua mãe poderá não querer 
mais saber dela no futuro.

TOPÍSSIMA 
Carlos oferece apoio à Mariinha. Vitor se diz 

culpado e pede logo sua sentença. Fernando diz ter 
saudade de Jandira. Vitor é condenado a dois anos 
de prisão. Ele pede perdão à Madalena, mas ela 
não aceita. Graça e André perseguem o caminhão 
com material do tráfico. Bruno procura por Pedro na 
peixaria. André e Graça se surpreendem ao verem o 
caminhão indo na direção da faculdade. Bruno chama 
Pedro de bandido e entrega uma caixa igual as que 
foram entregues com as ameaças.

O RICO E LÁZARO 
Nebuzaradã trata Kassaia com frieza. Ravina fica 

indignado ao saber da atitude agressiva de Absalom. 
Larsa chama Asher para um compromisso. Na Casa da 
Lua, Rabe-Sáris apresenta Nebuzaradã a Zac. Shamir 
e Tamir apresentam suas novas esposas aos familiares. 
Sammu-Ramat encontra Kassaia e diz que o único jeito 
de a princesa engravidar é se deitando com outro homem. 
Zabaia anuncia o início do torneio de lutas. Zac se sur-
preende ao ver Asher chegando para lutar.

ÉRAMOS SEIS 
Júlio avisa a Lola que levará Isabel e Julinho 

pra visitar a filha de Assad. Olga reage com despeito 
quando Lola diz que Almeida está interessado em 
Clotilde. Um homem estranho segue Inês, sem que 
ela perceba. Afonso desabafa com Virgulino sobre a 
invasão ao armazém. Júlio exige que Almeida firme um 
compromisso com Clotilde. Afonso tem uma conversa 
séria com Alfredo. Almeida chega à casa de Júlio, e 
Clotilde se surpreende. Clotilde pede para pensar na 
proposta de Almeida. Lola não consegue falar com 
Júlio sobre Alfredo. O marido de Lola fica intrigado 
com os comentários de Assad. Soraia hostiliza Isabel 
e Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos. O 
mesmo homem estranho segue Inês e Carlos.

BOM SUCESSO 
Nana fica desarmada diante da justificativa do pai 

para a permanência de Mário na Editora. Nana deixa 
claro a Mário que não voltará a ser sua amiga. Ramon 
é advertido pelo juiz ao acusá-lo de estar a favor do 
time adversário. Thaíssa e Evelyn não gostam de ser 
convocadas para trabalhar juntas no livro de moda de 
Natasha Olivier. Marcondes assume o lugar de Ramon, 
que é expulso da quadra pelo juiz durante o jogo. 
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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- LUCAS CHRISTOFF E ANNY KAROLINI TEIXEIRA
2- JOHNNY FERREIRA MOURA E DANIELA APARECIDA LUQUINI
3- JACY CORDEIRO E IVANI FÁTIMA DE SOUZA
4- SIDNEY OLIVEIRA DE MENEZES0 E ROSELANI VARGAS DOS SANTOS
5- CLÉVERSON CARDOSO DA SILVA E ANA PAULA DOS ANJOS
6- ALTAIR DA ROCHA KLEN E TATIANE TERESINHA DOS SANTOS
7-GABRIEL CRISTIAN PADILHA DOS SANTOS E LANA RUBIA BACKES ROSSETO
8- ROGERIO MONTREZOL DE OLIVEIRA E KEILA GIACOMOLLI
9- ALEMIR SOLUSZYNSKI E DANIELE VIEIRA
10- ROGER LINO BERGAMIN E FABIANA RIBEIRO MACHADO 

Marco procura Carla 
após termino do namoro 

Em Malhação, Max vibra com o resultado do 
exame e Beto se entristece. Martinha pede desculpas a 
Rita. Rita não aceita as desculpas de Martinha. Osório 
briga com Meg e insulta Guga, que o enfrenta. Filipe 

tenta consolar Beto. Meg se preocupa com seu futuro. 
Max afirma que a paternidade mudará Guga. Serginho 

conversa com Rita, que conforta o amigo. Jaqueline 
convence Madureira a ir à sua casa. Rita conta para 

Filipe sobre sua conversa com Martinha. Marco termina 
o namoro com Neide. Milena sugere que ela e César se 
mudem para Caxias. Marco procura Carla e os dois se 
beijam. Filipe se despede de Martinha. Rui aborda Rita.
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Você será o centro das atenções e não terá 
dificuldade em convencer os outros a traba-
lhar com você. Evite discussões acaloradas, 
que gastam sua energia. Você vai ganhar, não 
tenha medo.

Este é um bom dia para falar francamente. 
Você não será capaz de suportar mais 
restrições. Seu cérebro sobrecarregado 
merece e exige descanso e evasão. Coma 
vegetais.

Você será o centro das atenções e não terá 
dificuldade em convencer os outros a trabalhar 
com você. Evite discussões acaloradas, que 
gastam sua energia. Você vai ganhar, não 
tenha medo.

Você precisa ser mais cuidadoso com o seu 
dinheiro, antecipando suas despesas. Seus 
impulsos não lhe deixarão seguir o seu ritmo 
natural e isso vai desgastá-lo. Agora pode ser 
a hora de tirar um dia de folga.

Há discussões frutíferas no horizonte. Não 
hesite em solicitar ajuda jurídica. Não deixe que 
as necessidades de outras pessoas o oprimam. 
Elas estariam em detrimento de você mesmo e 
você não pode permitir isso.

Você vai ter que acelerar seus projetos hoje 
para se certificar de que serão finalizados. Seu 
entusiasmo habitual febril poderia fazê-lo exigir 
muito de você fisicamente.

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão 
ser bons para seu ego hoje. Você está esgo-
tando as pessoas que o rodeiam! Poupe os 
seus nervos e os dos outros também!

Você vai ser menos paciente do que o que as 
outras pessoas querem, mude a sua tática e você 
pode chegar a um compromisso. Você também 
vai ser mais realista sobre as coisas do que antes. 
Aceite que você precisa de um descanso.

Você será o centro das atenções e não terá 
dificuldade em convencer os outros a traba-
lhar com você. Evite discussões acaloradas, 
que gastam sua energia. Você vai ganhar, não 
tenha medo.

A necessidade de ação o empurrará a tomar 
decisões precipitadas. Você sentirá necessi-
dade de ser mais ecológico por alguns dias, 
você está sofrendo de tensão nervosa. Orga-
nize seu tempo para sua própria vantagem.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo.

Sua maneira de falar faz com que os outros vejam 
você como uma pessoa enigmática. Seja claro e 
aberto e tudo ficará bem. Você terá a sensação 
de que os outros estão se cansando de você, mas 
são as suas ações que estão confusas.
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 Vai a júri popular hoje (8), no 
Fórum Estadual de Cascavel, Jaime 
Borges Saldanha, pela tentativa de 
feminicídio contra Vanessa Aparecida 
Vasconcelos, sua companheira.

O crime aconteceu na área rural de 
Santa Tereza do Oeste na madrugada do 
dia 14 de outubro de 2018.  

Consta nos autos do processo 

 A Justiça revogou a prisão pre-
ventiva do homem de 27 anos sus-
peito de matar e ocultar o corpo 
de Oracilda Aparecida Rodrigues 
- a quem a Polícia Civil acredita 
pertencer a ossada encontrada no 
dia 19 de setembro no Distrito de 
Rio do Salto. Na decisão, assinada 
pela juíza Raquel Fratantonio Perini, 
a justificativa é a falta de provas 
contra ele. “Na espécie, a prisão 
preventiva foi decretada para garan-
tia da ordem pública em razão da 
extrema gravidade em concreto do 
fato e do risco de reiteração cri-
minosa, bem como por conveniên-
cia da instrução criminal. Todavia, 
o Ministério Público apresentou 

Prisão é revogada 
por falta de provas   

OSSADA RIO DO SALTO 

manifestação no sentido de que 
não possui elementos suficientes 
para a formação da opinio delicti 
[teoria segundo a qual o Ministério 
Público, para oferecer uma denún-
cia, deve ter ao menos suspeita 
da existência do crime e de sua 
autoria] e, por via de consequência, 
alertou que não oferecerá denúncia 
no presente momento”.  

Continua preso
Contudo, a prisão do homem foi 
revogada somente em relação ao 
possível assassinato de Oracilda. 
É que a polícia chegou à ossada 
após a prisão dele por violência 
doméstica. Assim, o suspeito per-
manece preso diante da acusação 
de violência doméstica.  A morte 
de Oracilda teria acontecido já há 
mais de um ano.
Além dos dois crimes, o homem 
responde por tráfico de drogas, 
roubo e já tem uma condenação 
por homicídio e ocultação de cadá-
ver, mas cumpre a sentença em 
regime semiaberto. 
Ele nega os crimes. 

Buscas 
Após o achado da ossada, a Polícia 
Civil realizou diversas buscas no 
mesmo local e nas proximidades 
na tentativa de encontrar mais 
restos mortais ou até mesmo outras 
ossadas.  No dia 23 de setembro, 
cabelos, roupas e mais pedaços 
de ossos foram encontrados cerca 
de 100 metros do local em que a 
ossada estava. Não há ainda confir-
mação de que pertençam à mesma 
vítima nem que sejam de Oracilda. 
São aguardados exames de DNA, 
que estão em andamento. 

Entenda o caso
A informação de que uma ossada estava em uma propriedade rural chegou à Polícia 

Civil depois de o suspeito do crime ter sido detido por violência doméstica. 
A hipótese de que a ossada pertença a Oracilda Aparecida Rodrigues, 28 anos, 
passou a ser investigada pela Delegacia de Homicídios porque ela era nora do 

suspeito, casada com o filho da companheira dele, e, embora não tenha registro 
de desaparecimento, ela não é vista desde abril do ano passado, quando teria 

ido embora e abandonado o filho pequeno. 

que Jaime teria agredido Vanessa com 
chutes, socos, cotoveladas e mordidas 
na cabeça, no rosto e no pescoço dela. 
Jaime ainda lhe dizia “Vou te matar!” e 
“De hoje você não passa”. 

A acusação é de tentativa de femini-
cídio, já que a agressão aconteceu contra 
Vanessa por razões da condição do sexo 
feminino e foi praticado no contexto de 

violência doméstica e familiar. 
A morte de Vanessa só não foi 

consumada porque Jaime teria se 
sentido mal durante a agressão, 
perdendo momentaneamente o ar, 
momento em que a vítima conseguiu 
fugir e pedir ajuda. 

Jaime responde ao processo em 
liberdade.               

Acusado de tentativa de feminicídio vai a júri

ROUPAS e cabelos foram encontrados com ajuda de cão farejador
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
28

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 O ruralista Alessandro Meneghel, 
condenado pela morte do policial 
federal Alexandre Drummond Bar-
bosa, continua preso na Cadeia 
Pública de Cascavel e aguarda 
agora a avaliação de um pedido de 
HC (Habeas Corpus) apresentado 
ao TJ (Tribunal de Justiça) alegando 
que ele já estaria preso em casa. O 
HC foi protocolado pela defesa ainda 
na última sexta-feira (4), quando 
Meneghel, que cumpria prisão domi-
ciliar, foi novamente preso para o 
cumprimento da condenação de 29 
anos e um mês em regime fechado. 

AGENTES da Cettrans 
acompanharam o trabalho 
da PRF em abordagens  

Desembargador que soltou
Meneghel 2 vezes julgará HC

A prisão foi determinada após o 
Tribunal de Justiça do Paraná negar 
recurso da defesa que pedia para 
que ele continuasse em liberdade 
durante a tramitação de outros 
recursos que correm em esfera 
superior para a redução da pena. 
Cinco desembargadores avaliaram 

o pedido e a decisão foi unânime 
contra. 

Ainda não há data marcada 
para audiência de custódia de 
Meneghel. Até lá, ele deve perma-
necer na Cadeia Pública e somente 
após a audiência é que será levado 
para uma penitenciária estadual. 

 

QUEM DECIDE?
Cabe agora ao desembargador Antonio Loyola Vieira avaliar o pedido da defesa 

e decidir de Meneghel fica ou não preso. Detalhe: Loyola já deferiu a prisão 
domiciliar de Alessandro em outras duas oportunidades. 

O advogado de defesa de Alessandro, Cláudio Dalledone Júnior, não vai se mani-
festar sobre o caso. 

O assistente de acusação, o advogado André Peixoto de Souza, acredita que o 
pedido não seja deferido, uma vez que iria contra a decisão dos cinco desembar-

gadores que recusaram o recurso para que ele continuasse em casa.
Ao cumprir a pena, Alessandro deve permanecer por pelo menos dez anos em 

regime fechado para então progredir para o semiaberto por esse crime. 
Os recursos em segunda instância se esgotaram e cabe apenas recurso ao STJ 

(Superior Tribunal de Justiça). 

Agentes da Cettrans 
passam por treinamento 

Agentes de Trânsito da Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transporte e 
Trânsito) participam de uma formação 
com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) 
sobre procedimentos em relação a car-
gas e condutores. O objetivo principal é 
evitar acidentes nas ruas e nas rodovias. 
A formação, nominada pela PRF como 

“Operação Serra Segura”, começou 
ontem (7) e continua hoje. 

Os agentes foram para a rodovia acom-
panhar in loco a abordagem aos cami-
nhões para constatar o que realmente 
pode ser feito para evitar acidentes, 

preservar a via, o próprio motorista e os 
demais condutores.  Os agentes acom-
panharam, ainda, a maneira correta de 
distribuir a carga e a amarração, como 
se procede a leitura do tacógrafo, se o 
motorista cumpriu o descanso exigido, 

além de peso e altura da carga. 
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 Como a Secesp pode ajudar?
Secretário da Secesp (Secretaria de Cultura e Esporte), Ricardo Burgarelli 

defende o processo licitatório e diz que buscará soluções para amenizar a situa-
ção das modalidades que ficarão sem receber o subsídio público municipal.
“Se tem associação habilitada e recebendo sem problema, não é o Chama-

mento, nem a Secesp e a Prefeitura que está errada, é a entidade que repre-
senta a modalidade. A Secretaria já tem ajudado as equipes que participam dos 
Jogos Abertos, dos Jogos da Juventude e dos Jogos Paradesportivos do Paraná 

com transporte, alojamento e alimentação. O que não pode é pagar salário 
para técnicos e atletas nem comprar materiais, para isso existe o chamamento 
público. Para algumas modalidades, até conseguimos oferecer técnico, caso do 

atletismo, por exemplo”, explica Burgarelli.
Quanto a uma possível solução, a de efeito mais imediato é remanejar a verba não 

captada destinada às modalidades para uma licitação do transporte das equipes 
para competições. Esse montante não captado é de R$ 601.770,00.

“Vamos fazer licitação por quilômetro rodado, passagens rodoviárias e aéreas esta-
duais e interestaduais. Isso demora um pouco, tem todo processo licitatório, prazos, 
possíveis impugnações, mas dessa forma vou poder usar o recurso em dezembro ou 

janeiro, se tudo transcorrer bem”, explica o secretário de cultura e esporte.
Outra solução, esta já com estudo de viabilidade para implementação em anda-
mento, porém com demanda de tempo maior para ser colocada em prática, é 
alterar, via poder legislativo, leis já em desuso que autorizam o repasse direta-

mente para pessoas físicas (técnicos e atletas), no sistema de bolsas-auxílio. 

 A possível falta de atenção 
ao Edital de Chamamento Público 
06/2019, que teve o resultado 
final do processo de seleção divul-
gado no sábado (4), no Diário Ofi-
cial do Município, deixou 17 moda-
lidades esportivas sem recursos 
para desenvolver o desporto de 
rendimento de modo não profissio-
nal em Cascavel até o fim de 2020.

A desatenção ao edital pode 
ter acontecido porque, diferente-
mente das publicações dos cha-
mamentos anteriores, desta vez 
ocorreu uma mudança importante, 
que passou a ser a exigência do 
orçamento no ato da entrega da 
proposta, e não na fase documen-
tal, como havia sido até então. 
Muitas OSCs (Organizações da 
Sociedade Civil) que pleitearam 
subsídio público municipal pelo 
Edital 06/2019 não se atenta-
ram a essa mudança – para se 
adequar à Lei 13.019/2014, que 
estabelece esse tipo de parceria 
em âmbito nacional - e entregaram 
o orçamento na fase documental.

Dos 23 recursos financeiros dis-
poníveis no Edital 06/2019, ape-
nas três foram captados: caratê, 

pelo Instituto Escola de Futebol 
Cascavel, e voleibol feminino e 
voleibol masculino, pela AABB 
Cascavel. O detalhe é que a 
própria AABB Cascavel pleiteou 
outras modalidades e teve as 
propostas eliminadas, casos do 
atletismo e do vôlei de praia (femi-
nino e masculino).

Assim, além dessas duas, 
também ficarão sem recursos 
para as competições deste ano 
e as de 2020: badminton, boxe, 
capoeira, ciclismo, futebol, fute-
bol americano, futebol sete, fut-
sal, jiu-jítsu, caratê, rúgbi, skate, 
tênis, tiro e xadrez, totalizando 
17 modalidades.

Dezessete modalidades ficam
sem recursos do chamamento 

Nesta semana, em alusão 
ao Dia das Crianças, 
comemorado no sábado 
(12), o FC Cascavel vai 
sortear nas escolas públicas 
70 bicicletas e distribuir 
22 mil bolas. A ação faz 
parte do programa FC 
Cascavel nas Escolas. A 
aquisição das bicicletas 
e das bolas foi possível 
graças a doação de acio-
nistas da equipe e alguns 
parceiros ligados ao clube.

 FC CASCAVEL
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Aos 79 anos de idade e mais de 
50 de automobilismo, Pedro 
Muffato estabeleceu, no fim 
de semana, em Cascavel, um 
novo recorde que dificilmente 
será batido no esporte a motor 
brasileiro. Ele é o piloto mais 
velho a competir em um evento 
de âmbito nacional. “Só noto 
que estou velho quando me 
olho no espelho”, brincou “Seo 
Pedro”, que não liga muito para 
o feito. “Prometi para a minha 
esposa que seria só essa, mas 
não descarto disputar mais 
algumas provas este ano”, disse 
o veterano, que Corrida 1 cruzou 
a linha de chegada em 13º, à 
frente de oito pilotos. Na Corida 
2, Pedro Muffato deixou a prova 
a 14 voltas do fim. As corridas 
em Cascavel foram vencidas 
por Beto Monteiro e Paulo 
Salustiano. A próxima etapa 
da Copa Truck será dia 28 de 
outubro, no Velopark, em Nova 
Santa Rita (RS).

Depois de três dias de disputas no ginásio do Colégio Estadual Castelo Branco, em Cascavel, a 20ª edição da Copa Oeste Juvenil de 
voleibol masculino foi encerrada com a equipe de Foz do Iguaçu no topo da classificação geral final. Já o título da etapa foi conquistado 
por Toledo, que na final venceu Medianeira. Na classificação geral, Medianeira foi vice e Toledo terceiro colocado. Já os anfitriões, da 
AABB/Cascavel, comandados por Dorival “Juca” Sesso, terminaram em sexto lugar na etapa e também na classificação geral, à frente de 
Céu Azul e São Miguel do Iguaçu. “Sabíamos quando decidimos retornar neste ano que teríamos dificuldades por ter que enfrentar equipes 
tradicionais tendo uma base nova, mas isso também fez com que a técnica da nossa equipe melhorasse. Acredito que em 2020, como essa 
base mantida quase na totalidade, teremos condições de brigar por um pódio geral”, afirmou Juca.
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PLACAR DE ONTEM
         SÉRIE B

 CRB ?x? Sport
 São Bento ?x? Vila Nova

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

JOGAM HOJE
             SÉRIE B

19h15 Botafogo-SP x Figueirense
19h15 Coritiba x Guarani
19h15 Operário x Paraná
20h30 Atlético-GO x Cuiabá
20h30 Criciúma x B. de Pelotas
20h30 Vitória x Oeste
21h30 Ponte Preta x Londrina
21h30 América-MG x Bragantino 

Agora é Ouro e LFP
Único dos mandantes nas oita-

vas de final da Liga Nacional de 
Futsal a não conseguir confirmar a 
vaga à próxima fase diante de seu 
torcedor, o Cascavel Futsal tenta 
deixar a eliminação para o Jaraguá 
(SC) para trás e focar exclusiva-
mente na Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense, competição pela 
qual terá o próximo compromisso. 
Ele será sábado (12), em Francisco 
Beltrão, contra o Marreco, pelo jogo 
de ida das quartas de final. A volta 
será no dia 19, em Santa Tereza.

Até lá, a Serpente deverá conhe-
cer as datas das quartas de final 
da LFP (Liga Futsal Paraná), na 
qual também está nas quar tas 
de final, contra o Dois Vizinhos. A 
definição deve sair nesta semana. 
Além da Ouro e da LFP, alguns 
jogadores do time cascavelense 

também disputarão os Jogos Aber-
tos do Paraná, a partir da próxima 
semana, em Toledo - a equipe dos 
Japs terá alguns atletas adultos 
em meio à base sub-20 coman-
dada por Edemilson Pereira.

No último sábado (5), o Casca-
vel Futsal recebeu o Jaraguá em 
Santa Tereza do Oeste, no Ginásio 
Elvira Menin, pela rodada de volta 
das oitavas de final, e foi derro-
tado por 1 a 0, na prorrogação. O 
time cascavelense, que havia sido 
goleado por 4 a 1 na ida, em Santa 
Catarina, venceu a volta no tempo 
normal por 1 a 0, com um gol de 
Jorginho aos 8min do 2º tempo, o 
que levou a disputa da vaga à pror-
rogação, na qual passou a ter a 
vantagem do empate. Mas um gol 
de Richard a 3min do fim decretou 
a eliminação.

Desmonte
Melhor paranaense na 1ª fase da Liga Futsal, com um inédito quinto 

lugar, o Cascavel Futsal sofreu um desmonte com a abertura da janela 
de transferências e chegou desfalcado para o mata-mata. Alê Falcone foi 
para o Irã, Deivão para Portugal, Eder para o Kuwait, Parrel para a Itália, 

Madson para o Chopinzinho e Issamu para o São Miguel, o que “quebrou” 
um sistema de jogo que o técnico Cassiano Klein havia começado “do 
zero”, após a reformulação pela qual passou o time no início do ano.

TORCIDA do Jaraguá marcou presença em Santa 
Tereza

PAULO SAUER
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