
Autorizada a licitação para compra 
dos “fingers” ao Aeroporto 
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Natal para 
Todos

As equipes finalizam a decoração 
natalina na região central para a 

abertura do Natal para Todos, neste 
domingo. Uma festa está sendo 
organizada para recepcionar o 

Papai Noel, que promete chegar 
de maneira surpreendente.

l Pág. 15

FÁBIO DONEGÁ

Onça é avistada e Lago e Zoo são fechados l
 Pá

g. 
10

Uma de cada três ligações
ao Siate e à GM é trote
Os números são alarmantes de ligações informando situações falsas e que mobilizam 
equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Cascavel: mais de 30% das 

ligações diárias são trotes. Para tentar coibir a prática, o Conseg vai intensificar campanha 
alertando inclusive que isso é crime. l Pág. 19
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Nublado com chuva

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Nublado Sol

Presidente Jair Bolsonaro 
explica que o projeto que 
prevê excludente de ilici-

tude para militares e agen-
tes de segurança será exclu-

sivo para casos ocorridos 
em operações de Garantia 

da Lei e da Ordem.  

Sou eu mesmo?
Você já se fez esta pergunta: quem realmente eu sou? Tem 

uma expressão em grego que diz “ego eimi autos” que significa 
“sou eu mesmo”. 

Para a filosofia, autos é o santuário interno do ser humano, o 
verdadeiro eu, que ninguém pode lesar. É a imagem genuína que 
Deus fez de si em cada pessoa. Esse eu ninguém pode descrever, 
mas é importante saber que eu sou mais do que o resultado da 
história da minha vida. Eu sou mais do que os outros pensam de 
mim. Eu sou mais do que aquele que eu percebo conscientemente 
dentro de mim, sou imagem de Deus, imagem única. 

Caro leitor, naquilo que você faz, tenta um dia por semana 
falar sempre de novo para ti mesmo: “eu sou eu mesmo!” Faça 
esse exercício. Você perceberá que em muitas vezes tu não és 
tu mesmo. Desempenhas determinados papéis, de chefe, de 
amigo, de homem de negócios, de fornecedor, de freguês, de 
pai ou de mãe. Mas quem és tu mesmo? Em tudo o que fazes, 
tu és totalmente tu mesmo? 

Se te confrontares de novo com essa pergunta, muitas exte-
rioridades vão cair fora. Perceberás quem és de verdade, então 
há de sentir também uma maior liberdade interna. Já não será tão 
importante como os outros te avaliam ou se exteriormente fazes 
boa figura ou não. O que unicamente importa é seres totalmente 
tu mesmo e isso talvez te deixe alegre, ser uma vez tu mesmo. 

Dentro de ti existe algo que ninguém pode roubar, mesmo 
quando erras ou fazes algo ridículo, teu próprio eu interno não 
será atingido. 

Se estiveres em contato com teu verdadeiro eu, haverás 
de sentir uma profunda paz interior. Tudo está certo do jeito 
que está. Eu posso ser assim, tenho valor, sou um ser singular. 
E juntamente com a paz, há de experimentar uma liberdade e 
amplitude interna. Por isso, diga para você: Eu sou eu mesmo!

 TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASI

“Nenhum 
militar vai sair 

cometendo 
absurdos e 

excessos. Isso não passa 
por nossas cabeças. Um 
possível excesso 

doloso teria 
punição”.
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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max 28
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Expectativa

Com nove feriadões, Foz quer
quebrar recorde ano que vem

Adelar Arrosi viabiliza mais R$ 2,2 milhões 
para 16 mil metros de pavimentação urbana

Foz do Iguaçu  - 
Enquanto alguns setores 
da economia calculam o 
prejuízo com os feriadões 
de 2020, Foz do Iguaçu faz a 
conta ao contrário e espera 
quebrar mais um recorde 
de visitação com os nove 
feriados nacionais prolon-
gados - o dobro de 2019 - 
mais os feriados estaduais 
e municipais, além da alta 
temporada das férias de 
junho e julho, dezembro, 
janeiro e fevereiro.

A expectativa é ultrapas-
sar os mais de 2 milhões de 
visitantes esperados até 
o fim de 2019. Há outros 
condicionantes que podem 
impulsionar ainda mais 
o número de visitas: o 
aumento da cota de com-
pras terrestres, a partir do 
dia 1º de janeiro, para US$ 
500 (R$ 2.100,00) que aten-
dem o turismo de compras 
no Paraguai e na Argentina. 
E a isenção de visto de visto 
para turistas dos EUA, do 
Canadá, da Austrália, do 
Japão e da China.

“A experiência mostra 
que Foz do Iguaçu se tornou 
um dos principais destinos 
turísticos nos feriadões. O 
trade turístico já se prepara 
com infraestrutura, equipes, 
produtos e programações 
diferenciadas para aten-
der a esse grande número 
de visitantes. É um cenário 
que inspira e anima todo 
o setor, mas, sobretudo, 
sinaliza fomento da eco-
nomia iguaçuense”, disse 
Enio Eidt, presidente do 
Fundo Iguaçu.

A rede hoteleira aumen-
tará a oferta de leitos de 
30.847 em 2017 para 38 
mil nos próximos cinco 
anos. Empreendimentos já 
anunciaram a construção 
de novos hotéis e também 
a expansão de existentes. 
Os investimentos privados 
passam dos R$ 500 milhões. 

FERIADÃO 
Por 2020 ser ano bis-

sexto (366 dias), as folgas 
vão ocorrer nas segundas 
ou nas terças-feiras. São os 

casos dos feriados de Tira-
dentes (21 de abril), Inde-
pendência (7 de setembro), 
Nossa Senhora Aparecida 
(12 de outubro) e Finados 
(2 de novembro).

O primeiro feriado pro-
longado de 2020 será o de 
Carnaval no dia 25 de feve-
reiro (uma terça-feira) e 
a lista conta ainda com o 
Corpus Cristhi, em 11 de 
junho (10 de junho é ani-
versário de Foz). Já o pri-
meiro feriado do ano, 1º 
de janeiro, cai numa quar-
ta-feira. “A hotelaria e a 
gastronomia também estão 
preparadas para receber 
o grande número de famí-
lias. Temos condições para 
atender turistas de todas 
as idades, origens e vonta-
des”, disse Carlos Silva, pre-
sidente do Comtur (Conse-
lho Municipal de Turismo).

ANO DE OURO 
Outro ponto é desta-

cado pelo presidente da 
Abav-PR, Felipe Gonzales: 
“O destino se tornou uma 

excelente opção para o 
turismo de feriados pro-
longados dada às carac-
terísticas diversificadas 
nas ofertas e também pela 
grande afluência no período 
de visitantes regionais, que 
viajam com seu próprio veí-
culo das cidades de até seis 
a dez horas de distância”.

Gilmar Piolla, secretá-
rio municipal de Turismo, 
Indústria e Comércio, diz 
que 2020 será um ano de 

ouro para Foz do Iguaçu: 
“Não só pelo número 
maior de feriados e pela 
perspectiva de incremento 
do fluxo turístico. Mas pela 
melhoria da conectividade 
aérea, a captação de novos 
voos, e os investimentos 
que estão transformando 
a nossa infraestrutura, 
para que a cidade possa 
receber mais e melhor os 
seus visitantes. Será um 
ano inesquecível”.

Ibema - O governador 
do Paraná, Ratinho Júnior, 
acaba de autorizar licita-
ção e contratação de obras 
que vão beneficiar a comu-
nidade de Ibema, no oeste 
do Estado. Na parceria 
com o governo estadual, 
por meio do Paranacidade, 
serão investidos no Muni-
cípio R$ 2,73 milhões, 
dos quais R$ 2,2 milhões 
liberados pelo Estado e 
R$ 537.277,68 em con-
trapartida da adminis-
tração municipal.

O dinheiro será desti-
nado para pavimentação 
de 16.668,14 metros de 
asfalto em CBU de vias 
urbanas. Serão conside-
rados todos os serviços de 
pavimento, de piso inter-
travado, limpezas, remo-
ções, terraplenagem, dre-
nagem de águas pluviais, 
meio-fio de concreto com 

sarjeta, sub-base de brita, 
base de brita graduada, 
imprimação, pintura de 
ligação, revestimento com 
concreto betuminoso usi-
nado a quente, além de 
calçada em paver, rampas 
para deficientes, plantio 
de grama, árvores, sinali-
zações vertical e horizon-
tal, e outros.

 
TRECHOS

Os trechos serão: Rua 
Lino Beno Lenz entre 
a Goiás e a marginal da 
BR-277, Rua Goiás, entre 
a Pato Branco e a Lino 
Beno Lenz, Rua Apuca-
rana, entre a Rio Grande 
do Norte e Pernambuco, 
Rua Pernambuco, entre 
a Apucarana e Maringá, 
Rua Maringá, entre a Per-
nambuco e Paraíba, e Rua 
Maringá, entre a Paraíba e 
a Rio Grande do Norte.

O prefeito Adelar Arrosi 
agradece o apoio, a dedi-
cação de toda a equipe 
do governador e o traba-
lho decisivo do deputado 
estadual Ademar Traiano 
(PSDB) na liberação dos 
recursos para a execu-
ção de mais essas obras, 
informa que o trabalho 
fará muito bem à comu-
nidade de Ibema. “Serão 
15.291,34 metros quadrados 
de implantação sobre ruas 
de terra e 1.376,80 metros 
quadrados de recape sobre 
pedras irregulares, números 
expressivos e que deixarão 
Ibema ainda mais digna, 
melhorando consideravel-
mente a saúde, a qualidade 
de vida dos munícipes e 
bem preparada para um 
futuro que se mostra dos 
mais promissores”, diante 
de outros projetos impor-
tantes idealizados pelo 

prefeito em fase de capta-
ção de recursos para serem 
implantados no Município, 
conforme Adelar Arrosi.    

Depois de licitadas e 
autorizadas, as obras deve-
rão consumir 240 dias 
para ficar prontas. “Além 
de recursos próprios, a 
administração pública de 
Ibema viabiliza parcerias 

que permitem melhorias 
importantes e consisten-
tes à sua comunidade. 
Assim, juntos, construí-
mos um município melhor 
e com amplas condições 
para se desenvolver e 
gerar oportunidades à 
sua gente”, diz o prefeito, 
que cumpre o seu terceiro 
mandato no Município.

Expectativa é ultrapassar mais de 2 milhões de visitantes

CHRISTIAN RIZZI
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Giro PolíticoGiro Político
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Aplicativos 
em debate
Os vereadores pretendem 
esclarecer todas as 
dúvidas em relação a uma 
resolução nacional deste 
ano que define regras para 
atividade de motoristas 
que usam aplicativos para 
transporte de passageiros. 
Foram convocados pela 
Comissão de Segurança 
e Trânsito o secretário de 
Finanças, Renato Segalla, e o 
atual liquidante da Cettrans, 
Vander Piaia. A reunião 
será dia 12 de dezembro, às 
9h30, na Câmara.

Direitos iguais
O vereador Fernando 
Hallberg (PDT) incluiu 
projeto na Câmara de 
Cascavel exigindo que 
todos os passageiros do 
transporte público tenham 
desembarque a partir das 

Abono aos servidores
Com o corte dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade em maio, cerca de 350 servidores da 
Secretaria de Saúde tiveram redução no salário. No projeto 

encaminhado à Câmara agora, a prefeitura substitui os 
adicionais por um abono compensatório, que não será 

incorporado aos vencimentos dos servidores. Serão 
beneficiados os servidores que tiveram a substituição do 

adicional de periculosidade pelo adicional de insalubridade 
e servidores que deixaram de fazer jus ao adicional de 

insalubridade e que não tenham nenhuma das sete 
ocorrências em suas fichas funcionais, tais como três dias ou 
mais de faltas injustificadas, nota inferior a sete na avaliação 
de desempenho e penalização em processo disciplinar. A lei 

começa a valer em 1º de dezembro de 2019.

Pleito em discussão
Tudo indica que o caminho seja bastante tranquilo para 
a reeleição de Paranhos: apoio da maioria da Câmara e 

adversários cada vez mais distantes. O embate que poderia 
ameaçar a garantia da cadeira, como ocorreu no processo 

passado, não parece provável. Os rumos do principal 
adversário seriam outros, embora Márcio Pacheco 

(PDT) repita a todo momento sua candidatura. Já Edgar 
Bueno, que também se apresenta como pré-candidato à 

prefeitura, deve alçar voos para Brasília.

22h em qualquer lugar que 
permitam estacionamento 
no trajeto regular da linha, 
mesmo que não exista 
ponto. Estima-se que 1,9 mil 
pessoas usem o transporte 
nesse horário por dia. 
Uma lei municipal de 2012 
garante esse direito apenas 
às mulheres e o vereador 
argumenta que a violência 
ameaça a todos.

Ressalvas
Foram aprovadas com 
ressalvas na análise técnica 
do Tribunal de Contas do 
Estado as contas de 2017 
do prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC). Foram 
verificados atrasos em 
relação ao SIM-AM (Sistema 
de Informações Municipais-
Acompanhamento Mensal). 
Caberá à Câmara de 
Vereadores a aprovação, o 
que deve ocorrer sem muitas 
dificuldades.  

O prefeito Leonaldo Para-
nhos assinou na tarde dessa 
sexta-feira (22), durante o ato 
que encerrou no Auditório da 
prefeitura a Semana Cascavel 
Avança: Fomento e Emprego, 
a autorização para licitação 
dos conectores móveis para 
embarque e desembarque de 
passageiros, os denominados 
“fingers”, para o novo termi-
nal em fase de construção do 
Aeroporto Municipal Coronel 
Adalberto Mendes da Silva.

Os equipamentos, con-
forme explicou Paranhos, 
não estavam previstos nessa 
primeira fase da obra. “Arti-
culamos um convênio com 
a Itaipu Binacional para já 
garantir essa instalação, 
uma vez que também já via-
bilizamos aeronaves mais 
modernas para Cascavel, 
com a antecipação da Azul e 
da GOL, que já estão em ope-
ração, então não poderíamos 
deixar para uma etapa futura, 
pois devemos inaugurar o ter-
minal em março”.

O valor máximo da licita-
ção é de R$ 4,15 milhões. 
Após a definição da empresa, 
o prazo para entrega será de 
quatro meses.

CASCAVEL AVANÇA
Aberta na segunda-feira 

(18), a semana Cascavel 
Avança: Fomento e Emprego 
chegou ao fim na tarde de 
ontem (22) no auditório 
da prefeitura totalizando 
R$ 400 milhões de novos 
empreendimentos que 
serão construídos em Cas-
cavel nos próximos meses 
pela iniciativa privada. “Esta 
é uma semana de muitos 
investimentos, que contem-
plou desde grandes investi-
dores até os pequenos, que 
terão oportunidade de reco-
meçar e crédito para ala-
vancar os negócios. Nossa 
cidade está pronta, de fato, 

 Autorizada licitação de
“fingers” ao aeroporto 

para avançar”, disse o pre-
feito Leonaldo Paranhos.

O diretor da Construtora 
JL, João Luiz Felix, anunciou 
que a empresa está inovando 
com um projeto na área da 
saúde, trazendo para a 
cidade obras semelhantes ao 
que está em implantação em 
cidades como Macapá e no 
Rio Grande do Sul. São dois 
centros médicos, totalizando 
R$ 210 milhões. 

Por meio do Projeto Bike 
Legal, o Cascavel Avança tam-
bém entregou mais 14 bicicle-
tas a ambulantes que atuam 
na região central da cidade, 
regularizando e padronização 
do comércio ambulante de 
Cascavel e ampliando a área 
de atuação, totalizando 35 
desde o início do programa 
em maio de 2018 no períme-
tro da Avenida Brasil entre as 
Ruas Antônio Alves Massa-
neiro e 7 de Setembro.

“Há otimismo na cidade, 
que se consolidou como um 
lugar diferenciado no oeste 
e no Paraná, porque vive um 
momento único, com ações 
que contemplam desde os 
empresários até os ambu-
lantes que estavam há mais 
de 20 anos sem regulamen-
tação. Nossa cidade cresce 
a passos largos», comemo-
rou o secretário de Desen-
volvimento Econômico, João 
Alberto Soares de Andrade. 

PARANHOS conseguiu antecipar 
etapa da obra no aeroporto

SECOM
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Magnus Boeno Padilha
ª 25 de junho de 1987
V 17 de novembro de 2019 
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A despedida

 Um dia Magnus Boeno Padilha deci-
diu que queria voar entre as nuvens. Para 
isso, precisava se tornar piloto profissio-
nal. Então, em 2011, aos 24 anos, Mag-
nus entrou para a West Wings Escola de 
Aviação para realizar seu sonho. 

Para Luiz Boeno Padilha, foi uma sur-
presa quando o filho decidiu seguir pro-
fissionalmente na carreira. “Eu tinha von-
tade de voar, mas comentei isso apenas 
uma vez, porque eu tinha muito medo... 
Quando ele disse que queria se tornar 
piloto profissional, eu fiquei surpreso”. 

Depois do curso de piloto privado, 

O céu é o limite
ele ingressou em um de piloto comer-
cial e outro para poder trabalhar como 
instrutor. 

O garoto era prodígio. O diretor da 
West Wings, José Vargas, conta que, três 
anos depois, Magnus concluiu o curso 
mais avançado e tirou habilitação profis-
sional, que o permitia aviar táxis-aéreos. 
Nessa época ele também já atuava como 
copiloto de aeronaves.

José diz que Magnus era centrado nos 
seus objetivos: “Ele era uma pessoa muito 
responsável, centrada, equilibrada... um 
cara muito amável e bem educado”. 

Família 
Magnus Padilha e a família manti-

nham uma relação de cumplicidade. 
Filho único, o pai Luiz lembra que ele 
sempre estava presente nos momen-

tos importantes. “Nós sempre 
estávamos juntos, com exceção dos 
dias em que ele estava trabalhando. 

O Magnus era uma pessoa muito 
especial e que irradiava alegria”. 

O sonho de Magnus Padilha o levou cedo. 
Ele foi uma das quatro vítimas do trágico 

acidente aéreo ocorrido no último domingo 
(17) em Cascavel. Magnus pilotava uma 
aeronave de pequeno porte e havia sido 

contratado por uma família para levá-la ao 
litoral de Santa Catarina durante o feriadão 

da Proclamação da República. Eles retor-
navam para casa, quando, a cerca de dois 

quilômetros da pista, o avião caiu.
Magnus deixa o pai, Luiz Carlos Padilha, e a 

mãe, Cristina Boeno.
Além do piloto, Eduardo Philippi e a filha 

Eduarda morreram no local do acidente. A 
quarta vítima, Graziela Philippi, foi levada ao 
Hospital Universitário e passou por cirurgias, 

mas não resistiu aos ferimentos e faleceu 
na noite da segunda-feira (18). As causas do 

acidente ainda estão sendo investigadas. 

MAGNUS e o pai, Luiz Padilha

MAGNUS iniciou na aviação em 2011
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Divulgação 
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01- CEZAR RABEL E GRACIÉLE MAYARA CLOSS
02- MARCELO DE LIMA MARTINS E ANA PAULA LARA RITTER
03- ODAILTON DA SILVA E EDINÉIA CUSTODIO DA SILVA 
04- ADEMAR MOREIRA DA SILVA E JULIANA DE FÁTIMA KEHRWALD
05- LUIZ RENATO BRAGIATO E CÁSSIA RAFAELA BRUM SOUZA 
06- THIAGO JAIME DE OLIVEIRA E YASMIN DA SILVA ROCHA 
07- VANDERLEY DA SILVA CAMILO E FRANCIELI DA SILVA SOUZA 
08- LAURO MARMENTINI E MICHELE ALEXANDRA DALFERTH
09- SIDNEY MAURICIO FONSECA LOPES E CHRISTIANE APARECIDA MARINS TONIN 
10- RENAN DIAS DOS SANTOS E PÂMELA GARCIA TRANNIN 
11- JURANDIR RODRIGUES E JAQUELINE DOS SANTOS 
12- NATHAN LEONARDO DOS SANTOS IZABELLA PEREIRA DOS SANTOS DA CRUZ 
13- ADRIEL PAULO DE CAMARGO E AMANDA ZANARDI 
14- LEANDRO MARQUES E ELICIANE PIO 
15- REGINALDO BATISTA PEREIRA E VIVIANE ARANTES KNUPP
16- MOISES DA SILVA ROCHA E NELCI CORREA 
17- MAYCON OLIVEIRA DE SOUZA E ALINE VANESSA BARBOSA 
18- LUCAS EDUARDO NORBACH E BEATRIZ MARIA ZENE 
19- PEDRO DE ALMEIDA E ALZIRA APARECIDA MONTEIRO 
20- AFONSO SCHREIBER NETO E CAROLINE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA 
21- ÉRICLES DE SOUZA HOFFMANN E THAMARA ROCHA 
22- VALMIR GOMES CORDEIRO E MARIA DO CARMO GERMANO PIO
23- AVELINO BERNARDO DOS SANTOS E ALVENIR DA SILVA 
24- CLEOVAM DIAS ALMEIDA E LUANA DA ROSA FERREIRA 
25- GLEICIANO MAGALHÃES DE FRANÇA E FRANCIELE MUNIS DE SOUZA 
26- GIORGIO PIAIA E FERNANDA LENARA COLPO 
27- LUAN SENA GARCIA E DANIELE PALHANO 
28- LEANDRO HARTLEBEN MELANI E CAMILA LUBACZEUSKI 
29- MIZAÉL PAULO DE OLIVEIRA E ANGELA MARIA DOS ANJOS 
30- EDVALDO MARQUES DOS SANTOS E ANGELITA APARECIDA DEONIZIO 
31- HEBER ELIENAY MAGALHÃES DOS SANTOS E LAYSLLA PAOLA ALVES DE OLIVEIRA 
32- DJEISON BELMIRO DA SILVA E HELLEN CRISTINA LOPES DA LUZ 
33- ALEX JUNIOR AMARAL E EDIANE BORGES COSTA 
34- MARCELO ANDRADE LISBOA E ADRIELLY APARECIDA VIEIRA 
35- FABRICIO LINS VELOSO E BRUNA PEREIRA DELPIN 
36- VITOR IRINEU BARTH JUNIOR E DANIELE REOLON 
37- JOSÉ ORLEI DE OLIVEIRA SANTOS E EURIDES DE MATOS CORDEIRO 
38- LEANDRO DOMINICO DE OLIVEIRA E ANDRIELE DELLER NOGUEIRA 
39- MATHEUS FELIPE DRESCH MACHADO E BRUNA RATUCHENSKI 
40- LUIS HENRIQUE KLEIN DE ARRUDA E CAROLINE WINCK SOTTI 
41- EVERTON LUIS DOS SANTOS NASCIMENTO E ALDIANE FONTANELA 
42- FABRÍCIO GWADERA E ELIZANGELA VIRGINIA REZENDE 
43- DIEGO BIASOTTO E RAISSA STROZAKE MAXIMO 
44- EVANDRO JOSÉ BERALDI E DAFNE STROZAKE MAXIMO 
45- DEAIR DE LIMA E JESSICA CRISLAINE DA SILVA 
46- JULIANO LOIOLA SIMONETO E BRUNA CAROLINE LEITE 
47- RUBENS SOARES E NEIDE ROSA DA SILVA SOUZA 
48- MATUZALEM RAMIRO DE MARINHO E STEPHANI CAROLINE SCAPPA CONSTANTINO 
49- RAFAEL MUNIS DE SOUZA E BRUNA CORDEIRO PIRES 
50- MAURÍCIO COSTA FERNANDES DA CUNHA E MARIANA DONDONI CARVALHO 
51- CESAR LUIS HUBNER E MARTA MICHELLE DA SILVA 
52- JEFFERSON ROSA DE SOUZA E NATIELE SOUZA PEDRO 
53- MAYCON GUSTAVO OLIVEIRA LOURENÇO E ANA SARA DE LARA PEDROSO 
54- JOÃO EDUARDO LIMA LOPES E PRISCILLA VIEIRA ROCHA GARBATO 

Jovem 19 anos 
terá cadeira na 

Academia de Letras
Nove escritores assumirão cadeiras na 

Academia Cascavelense de Letras, entre 
eles Algacir Santos Júnior, de apenas 19 

anos, o mais novo a ingressar a Academia. 
A inscrição foi a convite do presidente da 
Academia, Antônio de Jesus. A solenidade 

será na quinta-feira (28).
O patrono de Algacir será José Neves For-
mighieri, o primeiro prefeito de Cascavel. 
“Eu fico bastante lisonjeado em ficar com 

a cadeira dele, figura importantíssima 
para Cascavel, e também fico muito hon-
rado por meu patrono levar o nome da 

Câmara de Vereadores”.  
O jovem garante que as ações desempenha-

das na Academia de Letras serão voltadas 
à expansão literária em Cascavel e fora do 
Município. “A Academia tem um trabalho 
muito belo, de tentar reunir os escritores, 

os literatos de Cascavel, porque mostra que 
há incentivo - mesmo que por parte dos 

próprios escritores - para a leitura”. 
Algacir Júnior é acadêmico de Direito e 
já lançou dois livros, o primeiro quando 
tinha 14 anos. O terceiro deve sair ano 
que vem. A eleição ocorreu na última 
quinta-feira (21) e a oficialização dos 
novos membros será no restaurante 

Comida Quente, às 20h. 

Palestras
Além de escritor, Algacir Santos Júnior é 

palestrante. Sua primeira palestra foi sobre 
o Egito Antigo quando tinha apenas oito 
anos. Desde então, já foram cerca de 500 
palestras sobre variados temas, entre eles 
a importância da leitura. “Elas desviaram 

do tema histórico porque eu quis trazer um 
cunho social para as palestras, para tentar 

melhorar a sociedade em que eu vivo”.

ALGACIR 
Júnior já 
lançou dois 
livros 
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Espaço APAExonado

Alunos fazem 
visita à Ceasa
Como parte das atividades pedagógi-
cas realizadas pela Apae de Cascavel, 
alunos dos períodos de manhã e tarde 
do setor do EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) participaram de uma visita à 
unidade da Ceasa-PR em Cascavel. Eles 
conferiram de perto como funciona o pro-
cesso de recebimento de hortifrutigran-
jeiros e posterior classificação para fins 
de comercialização nos estabelecimentos 
dedicados a atender o consumidor. A 
Ceasa-PR faz também o repasse de itens 
alimentícios à Apae de Cascavel. 

 Nilson Silva, 65 anos, é o novo 
presidente da Apae de Cascavel, 
para cumprir mandato de 2020 a 
2022. Ele foi aclamado durante 
assembleia da noite de 20 de 
novembro, organizada para a presta-
ção de contas e realização do pleito. 
Nilson Silva assumirá no lugar de 
Evilasio Schmitz, que segue como 
presidente até o fim do ano.

Natural de Campos Novos 
(SC), Nilson Silva possui extenso 
conhecimento na área de gestão 
de empresas. “Recebemos tantas 
dádivas na nossa vida e temos que 
devolver um pouco tudo que nos 

Apae elege novo presidente
para o mandato 2020/2022

é dado e vejo como uma oportu-
nidade valiosa de dedicar o meu 
amor ao próximo”, descreveu.

Nilson Silva encara o desafio 
“de forma humilde, dentro das 
limitações, atuando com simpli-
cidade, responsabilidade e ale-
gria acima de tudo”. 

Já atuou como voluntário em 
várias entidades, como Uopec-
can, Rotary, Recanto da Criança e 
outras. “Minha filosofia de vida é 
a de ser bom e fazer o bem. Sou 
muito agradecido por estar no meio 
de pessoas há anos comprometi-
das com as causas apaeanas”.

Gratidão
O atual presidente Evilasio Schmitz resumiu em uma palavra a experiência vivida 
na presidência da entidade: gratidão. São nove anos dedicados à Apae e 
três na presidência. “Aprendi muito e sou grato por tudo que consegui 

colher ao longo desse tempo”.
Evilasio lista algumas conquistas fundamentais para a Apae durante sua gestão, 

como a nova equoterapia, a reforma do refeitório, o estacionamento mais amplo 
e o início das obras do novo e moderno centro de saúde. Hoje, esse setor é 

responsável por uma média mensal de 5 mil atendimentos. “É a Apae de Casca-
vel se transformando graças à colaboração de toda a sociedade, extremamente 

importante nesse processo melhoria constante”, concluiu Evilasio Schmitz. 
A diretoria eleita tem na vice-presidência Onazir Conceição, como diretor de 

Patrimônio, Paulo Francisco Grando, como diretor social, João Luiz Maschio, e, 
como diretor financeiro, Luiz Antonio Carneiro Chaves.

ASSOCIADOS, familiares e colaboradores 
participaram da assembleia geral

NILSON Silva e Evilasio Schmitz, durante a 
eleição realizada na Apae de Cascavel

ALUNOS da Educação de 
Jovens e Adultos em visita à 
Ceasa em Cascavel
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

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

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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 Ponto de Entrega 
Voluntária 

Uma das ações da Secretaria de Meio 
Ambiente para o próximo ano é a implemen-
tação do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), 

em que será possível descartar resíduos 
volumosos por conta própria, sem precisar 

agendar com a secretaria antes. “Por exemplo, 
se uma pessoa fizer uma reforma pequena em 
casa, ela poderá levar os restos de construção 
até o PEV e lá estará separado o espaço para 

os diferentes materiais, como móveis, resíduos 
de construção, madeira, eletrônicos”, adianta o 

secretário Wagner Yonegura. 
De acordo com ele, a secretaria aguarda 

o projeto do IPC (Instituto de Planeja-
mento de Cascavel) ficar pronto.   

 Neste domingo (24) é comemo-
rado o Dia do Rio. A instituição da 
data tem como objetivo conscientizar 
a população e mostrar a importân-
cia da preservação e da proteção 
dos recursos naturais. Em Cascavel, 
após o fim do Mutirão de Limpeza 
Água Boa, Cidade Limpa, no início do 
ano, a Fonte dos Mosaicos, onde fica 
o afluente do Rio das Antas, o Rio Cas-
cavel, o Córrego Bezerra e o Rio das 
Antas foram limpos por meio de ações 
da Secretaria de Meio Ambiente. 

De acordo com o presidente da 
ONG Amigos dos Rios, Adelar Valda-
meri, que acompanhou a limpeza dos 
rios, mais de dez toneladas de lixo 
foram retiradas.

Ao todo, Cascavel tem 18 rios. O 
secretário de Meio Ambiente, Wagner 
Yonegura, explica que a ideia é limpar 
o restante dos rios e manter a limpeza 
a cada dois meses, porém, para que 
o trabalho seja preservado, é preciso 
ajuda da população. “Falta consciência 
na população, porque a gente limpa, 
depois vem uma chuva e traz lixo para 
o rio de novo, seja uma garrafa jogada 
na calçada, um pacotinho... então é o 
cuidado de cada pessoa que vai fazer 

DIA DO RIO: 
“Falta consciência 

da população”
a diferença”.

A vigilante Andressa de Abreu tem 
uma filha de 8 anos e um filho de 10 
anos e conta que desde cedo ensina 
para os dois que não é correto jogar 
lixo na rua. “Uma pessoa que joga lixo 
na rua não pensa no próximo ou no 
futuro, porque ela não será prejudi-
cada agora, mas lá na frente os filhos, 
os netos dela, serão prejudicados”. 

Sofá e revolta 
No último domingo (17), o prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos, fez uma 
transmissão ao vivo nas redes sociais 

na qual mostrou o descarte de um sofá 
e de um colchão em um lote baldio, 
perto do Ecopark Oeste. No vídeo, o 

prefeito lembra que a prefeitura coleta 
materiais volumosos. 

Para utilizar o serviço, basta ligar 
para a Ouvidoria 156 ou para a 

Secretaria de Meio Ambiente, tele-
fone (45) 3223-6635, e agendar um 

horário para o material ser reco-
lhido. “Em vez de jogar na rua, é só 
ligar para nós, agendar um horário 

e o caminhão da prefeitura vai 
buscar”, explica o secretário de Meio 

Ambiente, Wagner Yonegura. 
Ainda de acordo com ele, o material 

é retirado em uma semana. 

RIO Cascavel 
foi um dos que 
já passaram 
pela limpeza

Lago e Zoológico são fechados
A Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel confirmou no fim da tarde dessa 
sexta-feira que uma onça-parda foi avistada na área do Zoológico Municipal e 
decidiu pelo completo fechamento do Lago Municipal e também do Zoológico 
por medidas de segurança. As armadilhas já estão sendo montadas na área do 

Zoológico e o monitoramento será ainda mais intensificado.
A orientação é para que a população evite circular no entorno do lago e do Zoo 

até que o animal seja capturado ou os riscos descartados pelos técnicos da Sema.
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Qual o valor
O preço da árvore flamboyant varia de acordo com o tamanho. Em Cascavel, é 

possível encontrar a unidade de R$ 35 a R$ 95. 
Além da cor vermelha, a árvore também pode ter flores mescladas de alaranjado 

e vermelho, flores amarelas e, em casos raros, flores brancas.

 Oriunda da costa leste da África, 
de Madagáscar e de ilhas do Oceano 
Índico, a árvore da espécie flambo-
yant deu um colorido mais que espe-
cial este ano às ruas de Cascavel. 
Além da beleza das cores, de um 
tom que vai do laranja para o coral 
até o vermelho, o gigantismo das 
árvores impressiona.

De acordo com o vendedor Ama-
rildo Aparecido Rodrigues, os galhos 
da árvore podem crescer até 12 
metros para os lados, criando uma 
sombra ampla e um cenário digno de 
pintura. “Ela é uma árvore indicada 
para sol, para o calor, mas, por ser 
muito grande, a gente aconselha a 
plantar em sítios”.

Quem quiser plantar a bela 
árvore na área urbana deve ficar 
atento: “Precisa ter cuidado com 
as calçadas, porque ela não é uma 
árvore delicada... ela cresce para 
vários lados e as raízes podem 
levantar ou partir as calçadas”. 

Beleza e tamanho: agora 
é a vez das flamboyant

O VOLUME e o colorido das flores encantam
Quantas existem 
em Cascavel
Apesar de não existir um levan-
tamento de quantas árvores da 
espécie flamboyant estão plan-
tadas em Cascavel, o vendedor 
Amarildo Aparecido Rodrigues 
diz que são muitas: “Geralmente, 
em cada rua, é possível ver oito 
ou dez flamboyants”. 

Como plantar
Para plantar a muda da espécie flambo-
yant, a dica é fazer um buraco quadrado 
de 50 centímetros de altura e 50 centí-
metros de largura, em um local aberto e 
que pegue bastante sol. Após o plantio, 
é preciso irrigar a planta diariamente. 
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

CASCAVEL, 23 DE NOVEMBRO DE 2019

 

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

1- MARCUS AUGUSTO BOTH E JHEYNNE EMANUELLE RODRIGUES
2- DENIS ESTEVES E MICHELLE VICTER ARISTICHE
3- RICARDO ROSSI E ANDREIA ALTRAN DOS SANTOS
4- DIONE DOS SANTOS SILVA E THAINA CRUZ COSTA
5- LUIZ CARLOS DE ARAUJO E JOSEFA JAVILASKI
6- REGINALDO SANTANA DE ANDRADE E DANIELI DAMASCENO GONÇALVES
7- MOACIR ALFONSO PAULETTO E MARCIA LANGARO
8- HELVIS CARLOS RASSATE DE OLIVEIRA E DEBORA DRESCH
9- DAHRAN LUIZ MURARO E BRUNA APARECIDA CHAGAS
10- ALAN JUNIOR ANTUNES PENA E LETICIA DANIELSKI
11- DALCENIR JOSÉ ANTUNES JÚNIOR E RITCHELI ALMEIDA SANTOS CEBALHO 

Campanha de Natal integrará
a comunidade da zona oeste
Uma campanha de fim de ano é 

a primeira grande ação conjunta de 
empresas que integram o Núcleo 
Territorial Acic Oeste, oficialmente 
criado há um ano para atender a 
zona oeste de Cascavel. O lança-
mento oficial da campanha será 
neste sábado (23), às 14h30, no 
anfiteatro da Univel. Diretores do 
grupo vão falar da ação, das empre-
sas participantes, anunciar a pre-
miação e pontos do regulamento.

Formada pelos Bairros Santa 
Cruz, Santo Onofre, Santos 
Dumont, Paulo Godoy e outros 
loteamentos, a região oeste do 
perímetro urbano de Cascavel tem 
população aproximada de 50 mil 
habitantes. “Temos muitas empre-
sas, fortes e atuantes, e por meio 
dessa campanha vamos integrá-las 
a um grande movimento de forta-
lecimento dessa parte do território 
local”, informa o coordenador do 
Núcleo, Eleandro Ribeiro.

COMO PARTICIPAR
Para concorrer aos prêmios, o 

consumidor deverá preencher o 
cupom, responder à pergunta indi-
cada (Em que dia se comemora 
o Natal?) e depositá-lo na urna 
disponível na loja participante. Os 
cupons poderão ser entregues no 
local da compra até as 18h do dia 
24 de dezembro. O sor teio dos 

prêmios será no dia 26 de 
dezembro.

“Essa é uma grande opor-
tunidade para mostrarmos a 
força do oeste de Cascavel, 
para unirmos ainda mais a 
comunidade e incentivar os 
consumidores a conhecer 
e a prestigiar as lojas 
que dão emprego e geram 
renda a esses morado-
res”, diz o integrante do 
Núcleo, Carlos Xavier. 
“Temos produtos e serviços 
de qualidade. Somos uma 
região bastante conectada e 
pulsante”, afirma o vice-coor-
denador Odair Guardiano.

PRÊMIOS
l motocicleta zero quilômetro
l notebook
l TV
l vale-compras de R$ 1 mil 
l dez vales de R$ 100 
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 O Bom Velhinho chega a Casca-
vel neste domingo (24) para abrir ofi-
cialmente a programação do Natal 
para Todos 2019, que promete fazer 
a alegria de adultos e crianças. 

A programação se inicia às 
20h na frente da Catedral Nossa 
Senhora Aparecida e contará com 
apresentações do Grupo Harmony 
e das vozes orquestradas do Coral 
Encanta Cascavel e também terá 
a presença ilustre do cantor lírico 
Sady Ricardo.

Então os olhares se voltam à pro-
cura do Papai Noel, que este ano 
fará uma surpresa logo na chegada. 

Com a presença do Bom Velhi-
nho, serão acesas as luzes de 
Natal, coroadas por um show 
de fogos de ar tifício de baixo 
estampido. 

Papai Noel abre o 
Natal para Todos

DIA 25/11 (SEGUNDA)
19h30 - Coral Encanta Cascavel - Semed
20h - Grupo de Técnica Vocal - Cultura em Ação - Secesp

DIA 26/11 (TERÇA-FEIRA)
19h30 - Coral Encanta Cascavel - Semed
20h - Coral Colégio Adventista

DIA 27/11 (QUARTA-FEIRA)
19h30 - Coral Encanta Cascavel - Semed
20h - Dança em Ação - Secesp

DIA 28/11 (QUINTA-FEIRA)
19h30 - Coral Infantil e Coral Melhor Idade - Colégio Sagrada Família
20h - Banda Cultura em Ação - Secesp

DIA 29/11 (SEXTA-FEIRA)
19h30 - Coral Encanta Cascavel - Semed
20h - Coral Infantil Cultura em Ação - Secesp

DIA 30/11 (SÁBADO)
19h30 - Performance Teatral - Cia Cênica Cascavel
19h45 - Coral Igreja Adventista
20h30 - Maria Cristina canta Canções de Natal

Casinha 
O Papai Noel vai se instalar por ali mesmo. Ele ficará na 
sua casinha, onde atenderá a criançada e receberá car-

tinhas já a partir deste domingo até 24 de dezembro. Os 
interessados em adotar as cartinhas deixadas na casa do 

Papai Noel poderão retirá-las no local.
De 25 de novembro a 23 de dezembro o Papai Noel aten-
derá de segunda a sexta-feira das 18h às 22h, aos sába-

dos das 9h às 23h e aos domingos, das 14h às 23h. No dia 
24 de dezembro, o atendimento será das 9h às 16h. 

Programação Cultural
Promovido pela Secretaria de Cultura e Esportes, o 

Natal para Todos de Cascavel também terá uma extensa 
programação cultural na Praça da Catedral, de 24 de 

novembro a 23 de dezembro. Para esse período, estão 
previstas apresentações de corais, dança, canto lírico, 
performances teatrais, bandas musicais e ministérios 

religiosos. 
Confira ao lado a programação até o fim deste mês:
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Lei da tornozeleira eletrônica é
 regulamentada pelo governo do Estado

No Paraná, o preso terá que pagar 
pelo uso e pela manutenção da tor-
nozeleira eletrônica. A iniciativa é 
do deputado Marcio Pacheco (PDT), 
cujo projeto de lei aprovado pela Alep 
(Assembleia Legislativa do Paraná) foi 
regulamentado neste ano pelo gover-
nador Ratinho Junior, transformando-
-se na Lei 19.240/2019.

A proposta, segundo Pacheco, 
tem o objetivo de proporcionar 
economia aos cofres do Estado. 
A regulamentação ocorreu em 
abril deste ano. “É uma imensa 

satisfação saber que depois de muita 
luta conseguimos a regulamentação 
da lei. Por isso, quero cumprimentar 
o governador por tirar essa proposta 
do papel, que havia sido sancionada 
há mais de um ano”, afirma Pacheco.

Na ocasião da regulamentação, o 
governador também elogiou a iniciativa 
do parlamentar pedetista. “É uma lei que 
chama a atenção e é muito importante para 
o Estado. A proposta responsabiliza quem 
lesa a sociedade e o cidadão não aguenta 
mais pagar por àqueles que fazem coisas 
erradas”, frisa Ratinho Junior.

Para Pacheco, a medida vai trazer 
economia ao governo do Estado que 
gasta R$ 241 por mês com cada tor-
nozeleira eletrônica, ou R$ 1,7 milhão 
mensais. No sistema carcerário esta-
dual, cerca de 7 mil apenados que 
cometeram crimes de menor potencial 
ofensivo utilizam os equipamentos.

A Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Administração Peniten-
ciária, em conjunto com o Tribunal de 
Justiça do Paraná, publicará um docu-
mento com todos os procedimentos e 
as regras para cobrança do serviço.

l Pagamento
O pagamento começa a partir da data em que o apare-

lho eletrônico é entregue aos presos. Os presidiários que 
não têm condições de arcar com os custos de aquisição 
e manutenção do equipamento estão isentos do paga-
mento. Cada caso será analisado pelo Poder Judiciário.

Os valores recolhidos serão destinados ao Fundo Peni-
tenciário Depen, que provê recursos para o departamento 
investir nos estabelecimentos penais e no atendimento a 
programas de assistência penal. O Paraná tem 33 presídios 
e outras 13 unidades em construção.

l A lei
O Projeto de Lei 098/2017, que obriga o preso a pagar 

pelo uso e pela manutenção da tornozeleira eletrônica, foi 
protocolado pelo deputado Marcio Pacheco, com a coau-
toria do deputado Gilberto Ribeiro, em 15 de março de 
2017, sendo aprovado por unanimidade pelos deputados 
estaduais em 31 de outubro do mesmo ano.

No dia 28 de novembro de 2017, foi sancionado pelo 
então governador do Paraná, Beto Richa, e se transformou 
na lei (Lei 19.240) no Paraná. A regulamentação ocorreu 
somente no dia 4 de abril pelo governador Ratinho Junior.
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Essa semana, os astros indicam que sua intuição 
estará afiada e que você vai ser dar bem nos estu-
dos. No amor, tente confiar mais na pessoa amada. 
Para quem está solteiro, a atração vai dar as cartas 
na paquera!

No trabalho, os astros recomendam ter concentração 
no que precisa fazer para não se perder nos afazeres. 
O astral está favorável também para se livrar dos 
maus hábitos! No amor, os laços com o par vão se 
fortalecer. E se você está só, não esconda que quer 
algo sério.

Os astros indicam que essa semana você vai causar 
boa impressão no serviço e seus esforços podem ser 
reconhecidos. Tem mais: o momento é bom para 
firmar parcerias. Nesta semana, tudo indica que terá 
mais interesse em assuntos místicos. No amor, saia 
da rotina e diminua as expectativas na paquera!

Esta semana, os astros recomendam mais disciplina 
com sua saúde! No trabalho, o conselho das estrelas 
é trocar informações e conhecimentos com os cole-
gas. No mais, sorte em jogos e sorteios! No amor, 
seu jeitinho sensual fará muito sucesso. Se já está 
em um relacionamento firme, é bom ceder um pouco. 

Os astros mandam avisar que esta semana não é a 
ideal para colocar os projetos mais ambiciosos em 
prática. Ao invés disso, que tal se cuidar? Pode ser 
tirar um tempo para ouvir sua música favorita, tomar 
um café quentinho ou um banho relaxante. 

Para o virginiano, tudo indica que esta semana sua 
habilidade para se comunicar no trabalho está em alta. 
Então, aproveite esse trunfo. Agora, existe vida após o 
trabalho também, viu? Saia mais e poderá conquistar 
novas amizades. Em casa, não pressione demais os 
parentes. No, amor, o diálogo está favorecido. 

Estabilidade com grana e no emprego serão suas 
prioridades nesta semana, viu? Além disso, que 
tal reservar um tempinho para cuidar dos assuntos 
pendentes em casa? No amor, o ‘OI, SUMIDA’ pode 
terminar em reconciliação com ex. e a paquera tam-
bém está animadíssima!

Os astros reservam para você uma semana promis-
sora nos negócios, finanças e trabalho. Tudo indica 
que há chances de fechar um bom negócio, conseguir 
uma grana extra e ainda fazer contatinhos importan-
tes no trabalho. Tem mais: há promessa de ótimos 
momentos ao lado dos familiares. 

Nesta semana, você desejará sossego, mas assuntos pen-
dentes podem exigir dedicação. Não desanima, porque o 
momento é bom para dar início aos seus planos e você 
pode conquistar mais do que imagina no trabalho. No amor, 
os astros indicam pura sintonia com sua alma gêmea! Já na 
paquera… um ex pode surgir das cinzas e atrapalhar tudo!

Sabe aquele colega de trabalho fofoqueiro? Cui-
dado pra não ser mais uma vítima dele. Melhor 
agir com discrição no serviço para afastar pessoas 
desse jeito. Além disso, os astros indicam que esta 
semana você terá mais ânimo para cuidar dos 
assuntos pessoais e da saúde. 

Fique de olho, pois podem surgir oportunidades. É 
preciso estar atenta! No trabalho, os céus indicam 
melhor entrosamento com os colegas. No final de 
semana, aproveite para descansar. No amor, a pro-
messa é de proximidade maravilhosa com o par. Se 
está solteira, pode se envolver em caso proibido. 

No trabalho, redobre a atenção para dar conta do ser-
viço. Falando em atenção, sua saúde vai precisar dela 
também. A semana é indicada ainda para correr atrás 
dos seus sonhos, No amor, o romance terá proteção 
dos astros. E se você está só, pode se encantar por 
alguém que tem boa posição social.
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 Os Núcleos da DCCO (Divisão 
de Combate à Corrupção) da Polí-
cia Civil do Paraná devem pas-
sar por reestruturação. Uma das 
melhorias previstas é a construção 
de nova sede para o Núcleo de 
Cascavel, que hoje funciona junto 
ao prédio do Instituto de Identifica-
ção. “Em Cascavel, necessitamos 
de uma nova sede para o Núcleo 
da DCCO. Essa é uma das nossas 
prioridades. Além disso, estamos 
trabalhando para reforçar o efetivo 
dessa unidade para que o Núcleo 
tenha capacidade para absorver 
uma demanda maior de serviços”, 
garante o delegado-chefe da Divi-
são Estadual de Combate à Cor-
rupção, Alan Flore. 

Alan explica que a reestruturação 

 Os números alarmantes de liga-
ções informando situações falsas 
e que mobilizam equipes do Corpo 
de Bombeiros e da Guarda Munici-
pal de Cascavel fizeram com que 
o Conseg (Conselho Comunitário 
de Segurança Pública) de Casca-
vel elaborasse uma campanha de 
conscientização e um plano para 
punição dos autores. “Tanto no 
Corpo de Bombeiros quanto na 
Guarda Municipal mais de 30% 
das chamadas diárias são trotes. 
É muito preocupante! Nós vamos 
elaborar uma campanha para cons-
cientizar a sociedade de que pas-
sar trote é crime e que pode trazer 
prejuízos graves, além dos financei-
ros, causados pelo deslocamento 
de equipes a ocorrências que não 
existem”, alerta o presidente do 
Conseg, Clóvis Petroceli. 

Uma de cada três ligações
ao Siate e à GM é trote

Os órgãos foram orientados 
para agir na punição dos autores. 
“Nós orientamos principalmente o 
Corpo de Bombeiros, que fica com 
os números das ligações registra-
dos, que procure a Polícia Civil e 
registre boletim de ocorrência, pois 
é crime e quem faz isso precisa ser 
punido”, afirma o presidente. 

Clóvis cita uma situação regis-
trada na última segunda-feira (18). 
Várias viaturas do Siate, inclusive 
o médico plantonista, foram até 
o Centro para atender uma pes-
soa esfaqueada em uma loja. Era 

Punição 
A punição para quem aplica trote a serviços de urgência e emergência pode ser 
de um a três anos de detenção, além de multa. Há duas leis vigentes: a Lei Esta-
dual 17.107/2012 prevê multa equivalente a R$ 208. E, em Cascavel, a Lei Muni-
cipal 6394/2014 estabelece multa equivalente a R$ 220, podendo ser dobrada 

em caso de reincidência ao proprietário de linha telefônica ou responsável pelo 
acionamento indevido dos serviços de emergência.

mentira. “Os socorristas disseram 
que a pessoa chorava e dava deta-
lhes da situação... impossível de 
se pensar que era mentira. Assim, 
toda a equipe foi até lá e não havia 
nada. Além do gasto com o deslo-
camento, também há a possibili-
dade de uma situação real acon-
tecer e a equipe estar mobilizada 
atrás de uma mentira”. 

A campanha idealizada pelo Con-
seg deve circular ainda este ano na 
mídia, e prevê ações em escolas 
para informar as crianças e os ado-
lescentes sobre a gravidade do ato.  

vai ocorrer em três vertentes: física 
(sedes, equipamentos, viaturas, 
recursos humanos), tecnológica 
(ferramentas de TI) e capacitação 
dos agentes (cursos de análise de 
dados, análise financeira, inteligên-
cia). Para isso, projetos foram ela-
borados e um deles encaminhado 
ao ministro da Justiça, Sergio 
Moro. “O projeto foi enviado com o 
objetivo de angariar recursos para 
viabilização. Já temos uma verba 
de R$ 1,5 milhão para a reestrutu-
ração”, complementa Alan.  

Núcleo de combate à corrupção terá nova sede

TEATRO MUNICIPAL
DE CASCAVEL aloingressos.com.br
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Iniciativa privada se
prontificou a investir
Local ainda inacabado, o Autódromo 
Zilmar Beux tem alvará de funciona-
mento válido até setembro de 2020, 
ainda que peque no quesito acessibi-
lidade e cobertura no paddock.
“Quanto à cobertura do autódromo, 
logo que assumi a secretaria con-
segui fazer o projeto e o apresentei 
à Itaipu, que acenou que ele seria 
contemplado, mas depois, com a 
mudança de governo, ele foi des-
cartado pela direção da Itaipu. Foi 
passado isso a uma inicia� va de 
usuários do autódromo, ao Automó-
vel Clube e mais algumas persona-
lidades, que se comprometeram em 
fazer uma cobertura, menos onerosa e 
que atendesse o quesito de segurança, 
ainda que não este� camente contem-
porânea”, diz o secretário Bulgarelli.
Sobre a falta de acessibilidade, o 
secretário diz que não há no� fi cação 
alguma. “Estamos regulares, não há 
no� fi cação e nossa cer� fi cação vai 
até setembro 2020, e estamos sem-
pre adequando o local para grandes 
corridas, passando por vistorias. Se 
for detectada alguma falha, que se 
faça um o� cio a nós, porque o obje-
� vo é sempre melhorar e atender ao 
interesse público. As cer� fi cações 
estão ‘ok’, porém se � ver algo que 
possamos fazer, faremos. Sou sensí-
vel a essa questão de acessibilidade, 
visto que em todos os espaços tenho 
buscado isso e temos avançado bas-
tante”, con� nuou.

 Aprovadas há exato um ano, 
as Leis 74/2018 e 81/2018, que 
autorizam concessão de espaços 
esportivos públicos para iniciativa 
privada, completaram aniversário 
nesta semana, na quarta-feira (20). 
Elas tratam especificamente do Autó-
dromo Zilmar Beux, do Kartódromo 
Municipal Delci Damian e do Estádio 
Olímpico Regional Arnado Busato.

À época, a Secesp (Secretaria de 
Cultura e Esportes) revelou que cada 
um desses locais custa cerca de 
R$ 20 mil por mês ao município em 
manutenção, sem contar os gastos 
com recursos humanos. “São pelo 
menos R$ 600 mil por ano que preci-
sam ser economizados e investidos 
em outras áreas prioritárias”, argu-
mentaram os gestores municipais.

Comandante da pasta, Ricardo 
Bulgarelli diz que as concessões 
estão em discussão e lembrou que a 
lei autorizou, e não obrigou a Secesp 
a realizar as concessões.

“No kartódromo estamos fazendo 
ajustes no edital de concessão de 
uso, que não é terceirização, tem 
diferença e pessoal confunde. No 
estádio também, mas o que vemos 

Concessões ainda em estudo

é que não há manifestação clara de 
interesse. Logicamente que precisa-
mos propor um edital, e estou preo-
cupado em um que seja interessante 
para o concessionário, se não poderá 
ser deserto ou pior: o concessionário 
pegar e depois abandonar, o que pra 
nós é uma burocracia tremenda”.

Vale lembrar que o kartódromo foi 
cedido para uma empresa particular 
explorá-lo comercialmente em 2016, 
num contrato que era de cinco anos, 
mas que foi cumprido apenas de 
fevereiro a novembro daquele ano.

Cerca de dois meses antes de 
os projetos de lei sobre as conces-
sões do autódromo, do estádio e 
do kartódromo terem ido a votação 
na Câmara de Vereadores, houve uma 
audiência pública em que a comuni-
dade esportiva rejeitou as propostas. 
Isso demonstra o impasse vivido pela 
Secesp com o assunto.

“As concessões estão cami-
nhando lentamente em vir tude 
de uma ampla discussão, por-
que temos uma lei que autorizou 
a fazê-la, e não obrigou a fazê-la. 
Então, há uma divisão na socie-
dade, cada qual no seu viés, ou 

Interessados deverão
ser ouvidos novamente

seja, kar tódromo, autódromo e 
estádio, quanto a fazer isso ou 
não. Queremos ouvir para tomar 
uma decisão que seja de interesse 
público. Obviamente que para o 
Município seria interessante fazer 
concessão para desonerar a folha, 
além de que o concessionário tem 
mais capacidade de gerencia-
mento, logicamente por gerenciar 
só um espaço e por ter a exper-
tise necessária, porque se imagina 
que aquele que se habilitar seja da 
área, do ramo de sua respectiva 
concessão”, explica o secretário 
Ricardo Bulgarelli.
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Karatê para Todos
Ainda em alusão aos 68 anos de Cascavel, o 
IEFC (Instituto Escola de Futebol Cascavel) 
abrirá 200 vagas para ensino de caratê a 
alunos da rede municipal de ensino, com 
idade de 6 a 18 anos. As aulas são total-
mente gratuitas e o objetivo do “Karatê para 
Todos” é ofertar treinamento de qualidade 
na modalidade em contraturno escolar, 
bastando o aluno ter boas notas, pois o 
critério para a continuidade no projeto é 
o resultado no boletim escolar dos alunos. 
Serão abertas cinco turmas no período da 
manhã e cinco no período da tarde, com no 
máximo 20 alunos cada. As aulas serão de 
segunda a sexta-feira das 10h às 11h e das 
15h30 às 16h30. 

7ª Corrida do 
6º Batalhão
Evento que faz parte das comemorações 
dos 165 anos da Polícia Militar do Paraná e 
do Cinquentenário do 6º Batalhão, com o 
objetivo de proporcionar a aproximação e 
a integração entre a comunidade e PMPR, 
será realizada neste sábado (23) a 7ª Corrida 
do 6º Batalhão. As largadas, a partir das 19h, 
e as chegadas serão em frente ao portão 
6º Batalhão, na Rua Olavo Bilac. As provas 
serão de 3 km, 6 km e 10 km, com previsão 
máxima de conclusão em duas horas. O 
percurso será o seguinte: Rua Olavo Bilac, 
Avenida Brasil fazendo o retorno na Rua 
Vicente Machado, voltando pela Avenida 
Brasil fazendo o retorno na faixa elevada em 
frente à Catedral (Travessa Champagnat), 
voltando pela Avenida Brasil até a Rua Olavo 
Bilac, em frente ao 6º Batalhão.

O ginásio adaptado Eduardo Luvison, 
no Ciro Nardi, será palco da 1ª Copa 
Cascavel de BCR (Basquete em Cadeira 
de Rodas) neste fim de semana.

A competição reunirá quatro 
das principais equipes do Estado: 
Apac/Cascavel, Tigres/Umuarama, 
Harpia da Fronteira/Foz do Iguaçu 
e Lobos/Guarapuava.

O time cascavelense é o atual 
vice-campeão paranaense, tendo 
sido derrotado na final, em outubro, 
pela equipe umuaramense, que 
este ano também foi campeão dos 
Parajaps (Jogos Paradesportivos 
do Paraná). Já os representantes 

Copa Cascavel de BCR
de Foz e Guarapuava disputaram a 
Série B estadual este ano.

A programação da 1ª Copa Cas-
cavel de BCR, que é uma realiza-
ção conjunta entre Apac (Associa-
ção dos Paratletas de Cascavel) e 
Secretaria Cultura e Esportes de 
Cascavel, será aberta às 9h deste 
sábado (23), com o duelo entre 
cascavelenses e iguaçuenses. 
Durante todo o dia, todos os parti-
cipantes se enfrentarão para definir 
os confrontos finais, que serão no 
domingo (24), com a disputa pelo 
bronze às 8h e pelo título às 9h30. 
Em seguida haverá a premiação. 

O Campeonato Regional Oeste de Mountain Bike 2019 terá a 6ª e última etapa do ano neste domingo (24) em 
Cascavel, no entorno do Kartódromo Delci Damian. A etapa final da temporada será com uma prova de XCO, a 
partir das 7h e com 50 km de percurso. O dia será também de premiação geral da modalidade e do campeonato.

CICLISMO OESTE



22 ESPORTE HOJE NEWS, 23 DE NOVEMBRO DE 2019

 Em busca de seguir os mesmos 
passos de duas conterrâneas 
que nesta semana voltaram da 
Suíça como campeãs mundiais 
de futsal de surdos, depois de 
arrecadarem recursos por meios 
próprios, outro cascavelense está 
empenhado em angariar fundos 
para competir. Com a maior parte 
do valor necessário já arrecadado, 
Antônio Luiz Souta, 35, realizará 
um evento neste sábado (23) em 
busca do valor restante.

Defensor dos direitos dos sur-
dos e da acessibilidade na socie-
dade, Antônio foi convocado pela 
CBDS (Confederação Brasileira de 
Desportos de Surdos) como sur-
doatleta da seleção brasileira de 
xadrez para representar o Brasil no 
evento “2019 Winter Deaflympics”, 
as Surdolimpíadas de Inverno de 
2019, que será de 12 a 21 de 

Rumo à Surdolimpíada
dezembro na localidade de Valtel-
lina, em Valchiavenna, na Itália.

Ent retanto,  a CBDS não 
dispõe de recursos financei-
ros suficientes para custear a 
par ticipação do cascavelense 
no evento, pois não se enqua-
dra como Comitê Olímpico nem 
Comitê Paraolímpico e, por isso, 
não recebe financiamento gover-
namental regular no Brasil.

Para participar da competição, 
o atleta precisa subsidiar as des-
pesas necessárias, calculadas em 
cerca de R$ 8.827, valor esse que 
inclui hospedagem, alimentação, 
inscrição e kit uniforme, além do 
transporte aéreo.

Em uma “vaquinha” online, 
Antônio já conseguiu arrecadar 
R$ 5.825 por meio de 55 apoia-
dores. Para completar uma parte 
do valor que falta para custear a 
viagem, uma rifa será sor teada 
neste sábado (23), no Restau-
rante e Tapiocaria da Laura (Rua 
Rio Grande do Sul, 2.122, Cen-
tro), que cedeu o espaço gratuita-
mente. O evento, chamado “Café 
do Tonho”, tem ingresso comer-
cializado a R$ 20 por pessoa.

Detalhamento
Estudioso e atento para prestar 

contas àqueles que lhe ajudaram a 
realizar seu sonho, Antônio detalha 

a viagem. O pacote de hospeda-
gem com alimentação tem custo de 

R$ 8.002,50, as taxas de inscrição 
custam R$ 559,50 e o kit uniforme 

custa R$ 265 (um apoiador já se 
comprometeu a pagar), o que soma 
o total de R$ 8.827, valor esse que é 
estimado, podendo variar de acordo 

com o câmbio do dia. As passagens 
aéreas, já compradas, custaram R$ 

3,927, o que deixou o valor total 
em R$ 12.754. Até ontem (21), a 

vaquinha online havia arrecadado 
R$ 5.825, que somados aos R$ 1.361 

arrecadados com a rifa e depósitos 
em conta somam R$ 7.186. Portanto, 
ainda faltam R$ 5.568 para ele pagar 

no dia que chegar à Itália. A conta 
para depósito é no Sicredi, Banco 

748, Agência 0710, Conta Poupança 
73507-7, em nome de Antônio Luiz 

Souta. Já o endereço da vaquinha 
online é vaka.me/724401.

Quem é Antônio?
Antônio, de 35 anos, teve paralisia infantil aos 2 meses de vida, 

desde então é um grande lutador. Aos 3 anos deu seus primeiros 
passos. Frequentou a Apae, o Acas (Associação Cascavelense de 
Amigos de Surdos) e a Escola Municipal Ita Sampaio até ingressar 

no ensino regular no Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 
Superou as dificuldades e conseguiu entrar na Unioste, onde faz 
ciência da computação desde 2013. Ele conheceu o xadrez na 

escola e atualmente faz parte do Clube de Xadrez Cascavel, pelo 
qual conquistou inúmeras medalhas e troféus em diversas cida-
des do País, como em Pará de Minas (MG), onde se destacou na 
Surdolimpíadas do Brasil, em junho, e obteve índice para a convo-
cação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Agora, 
ele será um dos três enxadristas do País que pela primeira vez terá 

representantes em uma Surdolimpíada de Inverno, que chega à 
sua 19ª edição em 2019.

ARQUIVO ATLETA
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 81 34 25 6 3 73 30 43
2º Palmeiras 68 33 19 11 3 52 25 27
3º Santos 65 33 19 8 6 49 29 20
4º Grêmio 56 33 16 8 9 55 33 22
5º Athletico-PR 53 33 15 8 10 46 31 15
6º São Paulo 53 33 14 11 8 33 24 9
7º Internacional 50 33 14 8 11 37 32 5
8º Corinthians 50 33 12 14 7 36 29 7
9º Bahia 44 33 11 11 11 36 34 2
10º Vasco 44 34 11 11 12 36 42 -6
11º Goiás 43 33 12 7 14 35 51 -16
12º Fortaleza 42 33 12 6 15 42 44 -2
13º Atlético-MG 41 33 11 8 14 39 44 -5
14º Botafogo 36 33 11 3 19 28 41 -13
15º Ceará 36 33 10 6 17 32 33 -1
16º Cruzeiro 36 33 7 15 11 26 36 -10
17º Fluminense 35 33 9 8 16 33 44 -11
18º CSA 29 33 7 8 18 21 50 -29
19º Chapecoense 25 33 5 10 18 26 48 -22
20º Avaí 18 33 3 9 21 16 51 -35

              QUARTA-FEIRA (13)
 Flamengo 4x4 Vasco

              SÁBADO (23)
21h Santos x Cruzeiro

               DOMINGO (24)
16h Atlético-MG x Athletico-PR
16h Palmeiras x Grêmio
16h Goiás x Bahia
18h Botafogo x Corinthians
19h Internacional x Fortaleza
19h Ceará x São Paulo
19h Avaí x Chapecoense

                SEGUNDA-FEIRA (25)
20h CSA x Fluminense 

34ª RODADA

SÉRIE A
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 72 36 21 9 6 62 26 36
2º Sport 67 37 17 16 4 49 29 20
3º América-MG 61 37 17 10 10 41 32 9
4º Atlético-GO 61 37 15 16 6 44 29 15
5º Coritiba 60 36 16 12 8 45 33 12
6º CRB 55 37 15 10 12 44 41 3
7º Paraná 55 37 14 13 10 31 30 1
8º Cuiabá 51 36 13 12 11 42 38 4
9º Operário 49 37 13 10 14 31 40 -9
10º Botafogo-SP 48 36 13 9 14 35 35 0
11º Vitória 45 37 11 12 14 41 46 -5
12º Guarani 44 37 12 8 17 27 35 -8
13º B. de Pelotas 44 37 11 11 15 31 43 -12
14º Ponte Preta 44 37 10 14 13 37 39 -2
15º Oeste 41 37 8 17 12 40 47 -7
16º Figueirense 40 37 7 19 11 30 37 -7
17º Londrina 36 37 10 6 21 35 53 -18
18º São Bento 36 37 9 9 19 44 53 -9
19º Criciúma 36 37 7 15 15 28 37 -9
20º Vila Nova 36 37 6 18 13 25 39 -14

      TERÇA-FEIRA (19)
 Criciúma 1x1 Paraná
 Operário 1x2 Vitória

               QUARTA-FEIRA (20)
 Vila Nova 1x1 Oeste
 Sport 2x1 Ponte Preta

           QUINTA-FEIRA (21)
 São Bento 4x1 Londrina
 B. de Pelotas 2x2 Atlético-GO

                    ONTEM
 CRB 0x0 Figueirense
 Guarani 0x1 América-MG

                  SÁBADO (23)
17h Botafogo-SP x Cuiabá

           DOMINGO (24)
16h Coritiba x Bragantino

37ª RODADA

SÉRIE B

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B

 CRB 0x0 Figueirense
 Guarani 0x1 América-MG

FUTSAL SÉRIE OURO
 Foz Cataratas* 1x0 Umuarama
 Marreco 4x4 Dois Vizinhos*
* Na final

Campeão sem jogar?
Mesmo sem atuar pelo Campeo-

nato Brasileiro neste fim de semana, 
quando enfrentará o River Plate em 
Lima (PER), neste sábado (23), 
pela decisão da Copa Libertadores, 
o Flamengo poderá festejar o título 
nacional. Como está com 81 pontos 
na liderança da competição e tem 
13 de vantagem sobre o Palmeiras, 
vice-líder, e seis vitórias a mais do 
que o time alviverde (25 a 19), o 
Rubro-Negro carioca vive a expecta-
tiva de comemorar a sua conquista 
neste domingo (24), no dia em que 
retornará da capital peruana.

Para que o Flamengo garanta 
a taça, basta que o Palmeiras 
não consiga vencer o Grêmio no 
domingo (24), no confronto que 
começa às 18h, no Allianz Parque, 
pela 34ª rodada do Brasileirão. 
Caso empate com o Tricolor gaú-
cho, por exemplo, o Verdão poderá 
chegar ao máximo a 81 pontos 
nas quatro rodadas derradeiras. E 
como não têm mais como alcan-
çar os flamenguistas no número de 
vitórias, primeiro critério de desem-
pate em caso de igualdade na pon-
tuação, o título estaria assegurado 

para a equipe carioca.
Ou seja, o Palmeiras tem a obri-

gação de superar os gremistas para 
se manter com chances de brigar 
pela taça e adiar o título do Fla pelo 
menos até quarta-feira (27). Caso 
o time dirigido por Mano Menezes 
derrote o Grêmio, a equipe dirigida 
por Jorge Jesus atuará em casa 
contra o Ceará, às 21h30, pela 35ª 
rodada, precisando de uma vitória 
para assegurar a taça sem depen-
der do resultado do duelo entre 
Fluminense e Palmeiras, na quin-
ta-feira (28), também no Maracanã.

Coritiba na 
Série A?
Em sua segunda temporada 
seguida na Série B, desde o 
rebaixamento da Série A, em 
2017, o Coritiba é o time da vez 
para comemorar o retorno à 
elite do Campeonato Brasileiro. 
Depois do líder Bragantino e do 
segundo colocado Sport garan-
tirem o acesso, o Coxa, terceiro 
colocado, é o próximo da fila e 
pode alcançar o objetivo neste 
fim de semana, em caso de 
vitória sobre o Bragantino no 
domingo (24), e desde que o 
América-MG não tenha vencido 
o Guarani em Campinas ontem 
(22) à noite – ver o resultado nesta 
página. No outro jogo de ontem 
à noite, caso CRB e Figueirense 
tenham empatado ou o Figueira 
vencido, os quatro rebaixados da 
Série B estarão definidos.
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Flamengo e River Plate fazem a 
grande decisão da Copa Libertado-
res 2019 neste sábado (23), às 17h 
(de Brasília), em Lima, no Peru. O 
duelo terá transmissão ao vivo da 
TV Globo para todo o Brasil, além do 
Fox Sports, na TV fechada.

Após eliminar Emelec, Internacional e 
Grêmio, o Rubro-Negro chega confiante, 
com 25 jogos de invencibilidade na tem-
porada, e a mudança de postura desde a 
chegada do técnico Jorge Jesus.

Liderado por Gabigol, que marcou 
29 gols em 37 jogos este ano, o ofen-
sivo Fla entra em campo visando muito 
mais do que uma final, mas uma 
chance de fazer história. O técnico 
Jorge Jesus tem força máxima para a 
partida, sem problemas de lesões ou 
suspensões de seus jogadores.

Campeão em 1981, o Rubro-Ne-
gro busca quebrar um jejum do título 
da principal competição de clubes da 

Diego Alves, Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo 
Marí, Filipe Luís; Willian 
Arão, Gerson, E. Ribeiro, 
Arrascaeta; Bruno Henri-
que e Gabigol. Técnico: 
Jorge Jesus

Armani; Montiel, Mar-
tínez Quarta, Pinola 
e Casco; Nacho Fer-
nández, Enzo Pérez, 
Palacios e De La Cruz; 
Borré e Suárez. Téc-
nico: Marcelo Gallardo

Flamengo x River Plate - 23/11 às 17h

Flamengo x River Equilíbrio
Há equilíbrio no retrospecto das 
equipes em confrontos diretos. Em 
12 jogos, o River Plate venceu cinco 
vezes, contra quatro do Flamengo, 
além de três empates. No entanto, 
os cariocas não sabem o que é 
vencer desde 1993, quando derro-
taram os argentinos nos pênaltis na 
Supercopa Libertadores.

América do Sul. “O título será deci-
dido em detalhes. Temos que desfru-
tar do jogo e jogar o que sabemos, 
pois temos grandes chances”, afir-
mou o lateral Filipe Luís.

Já o River Plate embarcou para 
Lima na quarta posição do Campeo-
nato Argentino e mirando mais um 
título da Copa Libertadores. O clube 
busca a segunda conquista seguida, 
a quinta na história.

Atual campeão na Liberta, os Mil-
lonarios de Marcelo Gallardo chegam 
menos pressionados ao grande jogo. 
Vale destacar que os argentinos elimi-
naram o Cruzeiro nas oitavas de final.

“O Flamengo é um grande adver-
sário, como nós somos para eles. 
Somos duas ótimas equipes, com as 
mesmas hipóteses, porque somos 
duas equipes similares no que diz 
respeito ao esquema e aos jogado-
res”, afirmou o treinador. 
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