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 A Presidência da Câmara de Cascavel aguarda recomendação do TCE para reparar a falha 
no recolhimento previdenciário de dois vereadores. Por serem servidores de carreira, o 

recolhimento deveria ter sido feito ao IPMC, mas foi feito ao INSS. A Câmara espera que o 
INSS devolva os valores, se não, terá que arcar com o prejuízo. l Pág. 3

Câmara analisa reversão 
de repasses para o IPMC

Dengue: Cascavel tem alto risco para epidemia
l Pág. 4

FÁBIO DONEGÁ

Páscoa gorda
Com a expectativa de vender 8% a mais que 
o ano passado, os mercados anteciparam a 

exposição de ovos de Páscoa. A estratégia divide 
a opinião dos consumidores, já que o apelo às 

crianças acaba custando caro ao bolso.
l Pág. 4
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Transtorno de conduta infantil
O TC (Transtorno de Conduta) não é uma simples 

desobediência. Bem mais séria do que um momento de 
pirraça ou birra, o TC é uma das alterações mentais, ou 
comportamentais, mais frequentes no final da infância ou 
no começo da adolescência.

A principal característica é o comportamento 
antissocial, além de insubordinação em qualquer 
ambiente e furto de objetos de valor. Quando ini-
ciado precocemente, tem grandes chances de ser 
acompanhado do TDAH (Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade).

Outro detalhe é o fato de o TDAH ser a comorbidade 
mais comum entre crianças com TC (43% dos casos). 
Além disso, os pacientes do sexo masculino corres-
pondem por uma parcela maior das pessoas diagnos-
ticadas com ambos os distúrbios. Vale ressaltar que 
o transtorno de conduta afeta meninos e meninas de 
maneira diferente.

O Transtorno de Conduta está ligado a fatores cons-
titucionais e ambientais, como receber cuidados materno 
e paterno inadequados; viver em um local com discórdias 
familiares; ser criado por pais agressivos e violentos; ser 
filho de mãe com problema mental; entre outros.

A psicoterapia familiar e individual é a principal inter-
venção realizada para família e para quem tem TC. O 
tratamento com medicamentos é indicado para quem tem 
TC associado a outras comorbidades como TDAH.

Luciana Brites é uma das fundadoras do Instituto 
NeuroSaber (www.neurosaber.com.br), pedagoga e espe-
cialista em psicomotricidade 

Presidente Jair Bolsonaro lançou 
desafio aos governadores para a 

redução do preço da gasolina.

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘ Está feito o 

desafio aqui. Eu 
zero o [imposto] 

federal hoje e 
eles [governadores] 

zeram o ICMS. 
Se topar, eu 

aceito. Está ok?.

CAROLINA ANTUNES
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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com pancadas de chuva

CRESCENTE
02/03 - 16h58

CHEIA
09/02 - 04h33

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta
6/2/2020

05 08 10 12 18 24 31
concurso: 260

06 08 09 14 19 42

concurso: 2046

concurso: 1441

PONTE PRETA

concurso: 2045

02 06 08 09 11 14 29
42 46 47 60 65 71 75

76 81 82 88 90 99

13 16 17 24 27 31

20 26 34 36 41 64 70

JUNHO

04 13 25 40 53 57
concurso: 2231

concurso: 5189

07 09 15 18 38

concurso: 5465

74.444
06.177
48.923
68.389
80.566

MINGUANTE
15/02 - 19h19

NOVA
23/02- 12h33

01 02 03 04 05 06 07 09 
13 14 16 18 20 21 23

concurso: 1925

Pré-Olímpico

Brasil enfrenta Uruguai em clima
de decisão no quadrangular final Sintético

O Palmeiras vai ter o 
primeiro contato com o 
novo gramado sintético do 
Allianz Parque na próxima 
semana. A comissão 
técnica e os gestores da 
arena combinaram que 
pelo menos uma das ati-
vidades diárias do elenco 
será no novo piso. O mais 
provável é o treino da pró-
xima quarta-feira (12) ser 
no local, já que a inaugu-
ração do campo será em 
16 de fevereiro, diante do 
Mirassol, pelo Campeo-
nato Paulista.

Indisciplina
A Conmebol abrirá um 
processo disciplinar para 
averiguar as confusões 
ocorridas durante a partida 
entre Universidad de Chile 
e Internacional, terça-feira 
(4) à noite, no Estádio 
Nacional, em Santiago. 
Durante o duelo houve 
incêndio nas arquibanca-
das, briga entre torcedores 
e policiais e invasão de 
área de jogo. O documento 
da arbitragem com o relato 
dos incidentes foi entregue 
ontem, mas não há prazo 
para a aplicação das possí-
veis punições.

Os incidentes
Em campo, o árbitro parou 
o jogo por menos de três 
minutos e a bola seguiu 
rolando enquanto a confusão 
tomava as arquibancadas. 
Os torcedores que invadiram 
o local de jogo não foram até 
o campo, mas ficaram na 
pista atlética em confronto 
com policiais. O incêndio 
foi controlado antes do fim 
da partida. O placar foi 0 
a 0 e quem vencer o jogo 
de volta seguirá na fase 
preliminar da Libertadores. 
Novo empate sem gols leva 
a decisão para os pênaltis. 
Empate com gols dá a vaga 
adiante aos chilenos.

Fica, Rony
Disputado por Palmeiras e 
Corinthians, o atacante Rony, 
do Athletico Paranaense 
ganhou outro interessado 
em seu futebol. Ou melhor, 
outros interessados. É que 
os torcedores do próprio 
Furacão estão se mobili-
zando pela permanência do 
jogador na equipe, com pedi-
dos em massa pelas redes 
sociais. Rony tem contrato 
com o Athletico até julho de 
2021 e negocia renovação 
até 2023. Já Palmeiras e 
Corinthians ofereceram 6 
milhões de euros por 50% 
do passe do jogador e salá-
rio de R$ 500 mil.

Rio de Janeiro – Após 
encerrar a primeira fase do Pré-
-Olímpico de futebol masculino 
com 100% de aproveitamento 
na Colômbia, a seleção bra-
sileira iniciou o quadrangular 
decisivo da competição com um 
empate por 1 a 1 com a equipe 
anfitriã na última segunda-feira 
(3), e nesta noite, às 20h (de 
Brasília), pela 2ª rodada e 
penúltima, enfrenta o Uruguai 
em busca do primeiro triunfo 

nesta etapa decisiva da com-
petição, que distribuirá duas 
vagas para Tóquio 2020.

No outro jogo da 1ª rodada, 
também na segunda, a Argen-
tina venceu o Uruguai por 3 a 
2. Portanto, caso os uruguaios 
acumulem hoje uma nova der-
rota, chegarão à última rodada, 
no domingo (9), sem depender 
de suas próprias forças para ir 
à Olimpíada. Já os argentinos 
poderão carimbar sua vaga 

antecipada nesta noite, caso 
vençam a Colômbia no outro 
jogo da 2ª rodada, às 22h30.

Para o Brasil, um tropeço 
diante do Uruguai também 
tornará a missão ingrata na 
última rodada, precisando ven-
cer a Argentina e ainda contar 
com o resultado do outro jogo 
do quadrangular. 

Em campo, o técnico André 
Jardine fará uma modificação 
na escalação em relação à do 

empate com os colombianos. 
O lateral-direito Dodô não se 
recuperou das dores no torno-
zelo esquerdo e dará lugar a 
Guga no time titulares.

O resto do time titular foi 
o mesmo da estreia do qua-
drangular. Assim, o Brasil 
irá a campo com Ivan; Guga, 
Bruno Fuchs, Nino e Iago; 
Bruno Guimarães, Matheus 
Henrique e Pedrinho; Antony, 
Paulinho e Matheus Cunha.

JOGAM HOJE
                          LIBERTADORES

21h30 Barcelona x Sporting Cristal

                                      SUL-AMERICANA
19h15 Blooming x Emelec 
21h30 Millonarios x Always Ready
21h30 Santa Fé x Atlético-MG

                                       COPA DO BRASIL
16h30 Novorizontino x Figueirense
19h15 Brasiliense x Paysandu
20h30 Vitória-ES x CSA
21h30 U. Rondonópolis x Atlético-GO

                      COPA DO NORDESTE
20h Sport x Imperatriz

                                        COPA DO REI
15h Real Madrid x Real Sociedad
17h At. Bilbao x Barcelona

                                          PRÉ-OLÍMPICO
20h Brasil x Uruguai
22h30 Argentina x Colômbia

Em baixa, Barça desafia
Bilbao pela Copa do Rei

Barcelona - O Barcelona 
viaja para o País Basco para 
encarar o Athletic Bilbao pelas 
quartas de final da Copa do 
Rei nesta quinta-feira, às 17h 
(de Brasília). Em meio à crise 
envolvendo o agora dirigente da 
equipe Eric Abidal e o melhor 
do mundo Lionel Messi, o téc-
nico do Barça, Quique Setién, 
quer focar apenas no futebol e 
espera que jogadores não se 
distraiam. O confronto é defi-
nido em jogo único.

O comandante disse que 
espera um rival muito difícil 
jogando em seus domínios. 
“Será uma partida muito equili-
brada, eles são muito intensos. 
O Bilbao é muito sólido defensi-
vamente e em sua casa exigirá 
muito. Eles vão nos apertar bas-
tante e o que eles fazem, eles 
fazem bem. Devemos estar bem 
para nossas estratégias supera-
rem as deles. Estamos focados 
em fazer a coisa certa”.

Com dificuldades e um 
elenco enxuto pela falta de con-
tratações na janela de transfe-
rências e muitas lesões neste 
período, como as ausências de 

Dembélé e Suárez, e um des-
conforto muscular de Messi, o 
espanhol deverá trabalhar com 
as peças disponíveis.

O Barça enfrenta, além da 
partida, a crise que se esta-
beleceu no elenco após Abidal 
dizer que “muitos jogadores não 
estavam satisfeitos” com o tra-
balho do treinador Ernesto Val-
verde, em entrevista ao “Sport”. 
Messi rebateu o ex-lateral nas 
redes sociais e o grupo de joga-
dores apoiou o craque argentino 
antes do treino de ontem.

BASQUETE| Seleção feminina joga valendo vaga a Tóquio 2020
A seleção brasileira de basquete feminino inicia 
nesta quinta-feira (6) as disputas do Pré-Olímpico 
mundial da modalidade na cidade de Bourges, 
na França. O Brasil está na mesma chave de 
Porto Rico, Austrália e França. Das quatro equi-
pes participantes, três se garantirão em Tóquio 
2020. Assim, a seleção brasileira poderá come-
morar hoje mesmo sua vaga na Olimpíada. Para 
isso, enfrentará as porto-riquenhas em clima de 
decisão. O jogo está marcado para as 14h (de 
Brasília). No histórico do confronto, nos últimos 
dez anos o Brasil venceu seis dos oito duelos 
realizados. Apenas em 2019 foram três encon-
tros, todos com vitória brasileira. Depois de Porto 
Rico, Brasil enfrentará a França no sábado (8) e a 
Austrália no domingo (9).

 N
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Presidência da 
Câmara de Cascave l 
aguarda recomendação do 
TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) para reparar 
uma falha no recolhimento 
previdenciário do vereador 
Jaime Vasatta (Podemos) 
e do ex-vereador Vander-
lei Augusto da Silva (PSC). 
Ambos são servidores públi-
cos de carreira, porém, as 
contribuições foram repas-
sadas ao INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 
em vez de serem deposi-
tadas na conta do IPMC 
(Instituto de Previdência do 
Município de Cascavel). 

Vasatta, que por 32 
anos atuou como funcioná-
rio da Secretaria de Meio 
Ambiente e em 2013 se 
licenciou para assumir o 
mandato, tem a situação 
mais complicada: ele já 
poderia se aposentar, por 
isso recorreu à Justiça para 
cobrar a solução. Estima-se 
que tenham sido mais de 
R$ 50 mil pagos ao INSS 
e que deveriam ter ido 
para o órgão municipal, 
já que a prefeitura conta 
com um fundo próprio de 
liberação de pensões e 
aposentadorias. A res-
peito do caso, Vasatta é 
cauteloso: “Tivemos uma 
reunião com o presidente 
da Câmara [Alécio Espí-
nola], que está buscando 
a melhor solução ao caso”. 

Após a primeira consta-
tação de repasse irregular, 
a Câmara identificou outra 
falha: do ex-vereador Vander-
lei do Conselho, que é con-
cursado como assistente 
social e que se licenciou de 
2013 a 2016 para assumir 
a função no Legislativo. Em 
quatro anos, os descontos 
foram repassados ao INSS. 
“Solicitei uma adequação 
de maneira administrativa 
ao IPMC, que está vendo 

Ratinho disputado
Aguardado ansiosamente no Show Rural, o governador 

Ratinho Júnior (PSD) chegou sob aplausos de agricultores: 
total aprovação popular após anúncios de obras importantes 

como readequação do Trevo Cataratas, duplicação de seis 
quilômetros da BR-277 até o trevo de São João e o Contorno 

Norte de Cascavel. Apesar do assédio dos eleitores, Ratinho tem 
sido muito disputado também pelos pré-candidatos a prefeito 
de Cascavel. Márcio Pacheco (PDT) acompanhou o governador 
no voo até Cascavel - convite feito pelo próprio Ratinho. Já no 
Show Rural, o governador esteve ladeado o tempo todo pelo 

prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). 

Sem solução 
Herança do Governo Edgar Bueno, 6,5 mil cadeiras 

compradas do estádio do Atlético permanecem guardadas 
no Estádio Olímpico Arnaldo Busatto. Passados quase quatro 

anos, o vereador Fernando Hallberg (PDT) questiona o 
secretário de Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli, sobre a 
destinação do material armazenado e se houve a abertura 
de sindicância do caso. A aquisição ocorreu em 2014 e, na 
época, o Município alegou que elas não teriam como ser 
instaladas na arquibancada mas que poderiam ser usadas 

em outras estruturas esportivas. 

Agenda cheia
Por falar em governador, 
hoje ele tem agenda cheia no 
Show Rural. A programação 
começa às 9h, no estande do 
Banco do Brasil, passa pelo 
lançamento do Programa 
BRDE Labs e acompanha um 
Pitch Day, atividade voltada a 
identificar e promover ideias 
inovadoras. Mais tarde, 
participa da apresentação 
do Programa Descomplica 
Rural, do lançamento oficial 
do projeto Expedição do 
Conhecimento, da Itaipu, e 
terá encontro com prefeitos 
do oeste e do sudoeste.

Devoluções a 
secretários 
Os recolhimentos feitos 
com o propósito de 
garantir a aposentadoria de 
secretários municipais que 
mantêm vínculos de carreira 
resultaram em correções 
no IPMC. O órgão calculou 
o percentual de desconto 
sobre os repasses de funções 
gratificadas, só que teria 

que ter sido feito sobre o 
ganho real. Foram quatro casos 
identificados. Um dos mais 
relevantes é do ex-secretário de 
Saúde Rubens Griep, que recebeu 
de volta R$ 35 mil de descontos. 
 

Confiante 
O ex-prefeito Edgar Bueno 
(Pros) se mantém confiante 
em relação ao pleito. Ele 
garante que já tem 36 
candidatos para as 32 
vagas a vereador. “Não 
cabem todos, teremos 
problemas para selecionar”, 
diz Edgar, que comemora a 
construção da chapa frente à 
dificuldade de outros partidos 
maiores. Aldonir Cabral, um 
dos mais votados nas últimas 
eleições, vai apoiar Edgar. Ele 
deixará o PDT e, se não entrar 
no Pros, estará em uma sigla 
apoiadora. Já Jorge Bocasanta, 
que já está no Pros, tem apoio 
de Edgar. “Sinto um motivo 
do próprio partido em querer 
afastar o Bocasanta. Vamos 
ouvir a executiva municipal e 
estadual. Se depender da minha 
vontade, ele continua no Pros”. 

Câmara analisa reversão 
de repasses ao IPMC

como ficará a situação. 
Quando tivermos as respos-
tas, se não for solucionado, 
terei que procurar os meios 
jurídicos. Estou no aguardo 
da resposta e do parecer do 
TCE”, diz Vanderlei.

Além dessa situação, 
a Câmara terá de corrigir 
outra falha: os descontos 
que superaram os valores 
que deveriam ser encami-
nhados à previdência. É 
que o salário dos dois na 
prefeitura é menor que o 
subsídio parlamentar, e o 
valor recolhido ao INSS foi 
superior ao que seria feito 
ao IPMC. “A Câmara terá 
de repassar os valores 
[ao IPMC] e devolver o res-
tante”, acredita Vanderlei. 

Diante da situação con-
fusa, a Câmara chegou a 
recorrer à Receita Federal 
na tentativa de reaver os 
valores e adequar o desfal-
que no IPMC, além de evi-
tar penalidades no TCE ao 
atual presidente da Casa. 
“Aguardamos uma posição, 
pois, independentemente 
da devolução ou não do 
recurso pela Receita Fede-
ral - órgão que tem analisa 
esse caso -, o dinheiro terá 
de ser depositado em favor 
dos servidores municipais”, 
antecipa o presidente do 
IPMC, Walter Parcianello. 

A Procuradoria Jurídica 
segue em busca de uma 
solução. Os dois casos são 
os únicos identificados e, 
no entendimento do próprio 
IPMC, isso é praticamente 
impossível de ter ocorrido 
em outros casos de servi-
dores cedidos. “Estamos 
apurando para não deixar os 
parlamentares em situação 
desfavorável nem pecar com 
a sistemática da Câmara”, 
resume o procurador Jurí-
dico, Rafael Salvatti.  
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 Dengue: Cascavel tem 
alto risco para epidemia

O mutirão dos agentes de Endemias com apoio do Exército Bra-
sileiro, da Secretaria de Meio Ambiente, do Território Cidadão e de 

outros órgãos, iniciado dia 27 de janeiro, já percorreu mais de 23,4 
mil residências até a terça-feira (4), em Cascavel. Eles passaram 
pelos Bairros Morumbi, São Cristóvão, Parque Verde, Aclimação e 

Tropical. Agora foram iniciadas ações no Jardim Padovani e no Santa 
Felicidade. O cronograma prevê que os próximos bairros serão 

Santa Cruz, Santo Onofre e Jardim Palmeiras.
Um dos empecilhos é a quantidade de casas fechadas. A reco-

mendação é que as pessoas façam o agendamento no fim de tarde 
e no fim de semana. Só não é possível de noite, pois no escuro fica 

difícil a inspeção.
Conforme o último boletim epidemiológico do Estado, Cascavel 

tem 652 casos notificados, dos quais 355 foram descartados, 264 
estão em análise e 43 foram confirmados de dengue. 

Esse quadro coloca o Município numa posição preocupante, com 
alto risco para epidemia, considerando o índice de infestação de 

5,2% do LirAa (Levantamento de índice Rápido Amostral por Aedes 
aegypti) e as condições climáticas.    

Com previsão de vender mais,
mercados antecipam a Páscoa

Falta pouco mais de dois meses 
para a Páscoa, que este ano será 
no dia 12 de abril. Mas, nos mer-
cados de Cascavel a Páscoa já che-
gou. Com uma expectativa melhor 
que a do ano passado, os ovos de 
chocolates vão ganhando espaço 
entre as prateleiras, enchendo os 
olhos das crianças e dos adultos.

Segundo a Apras (Associação 
Paranaense de Supermercados), 
o setor antecipou a montagem e 
o preparo das parreiras e espera 
um aumento de 8% nas vendas 
em comparação com a Páscoa 
do ano passado. Essa alta se 
deve à retomada econômica e 
do emprego no Brasil. 

O superintendente da Apras, 
Valmor Rovaris, aler ta ainda que 
o consumidor deve antecipar as 
compras para não ficar sem o pro-
duto desejado. “Como a indústria 

Dados do mutirão 
27/01 a 1º/02
16.876 casas visitadas/inspecionadas

Sendo:
11.506 abertas
5.371 fechadas
233 amostras de larvas coletadas
127 notificações emitidas

No sábado foi realizada ação de retorno 
em residências notificadas e em resi-
dências que fizeram agendamento via 
telefone para inspeção
76 casas inspecionadas 
pós- agendamento
40 retornos de notificações

Dias 3 e 4/02
6.531 casas visitadas/inspecionadas
4.063 casas abertas
2.468 casas fechadas
92 amostras de larvas coletadas
52 notificações emitidas

está mantendo a produção nos 
níveis da Páscoa de 2019 e os 
supermercados anteciparam as 
vendas, os produtos com alta 
demanda podem faltar nas lojas”. 

Para os consumidores, a 
antecipação não é um bom negó-
cio: “Acho que é um método de 
venda, porque as crianças veem 
e querem e os pais compram 
mais cedo e ainda mais”, avalia 
Ângela Maria Oliveira.  

Apesar da grande variedade 
de ovos de chocolate, os mais 
procurados devem ser os espe-
cíficos para as crianças com per-
sonagens e brindes. 

Esse é o caso do pequeno João 
Gabriel Tavares, que já escolheu o 
que quer ganhar, mas não conven-
ceu a mãe a levar para casa antes 
da hora: “Deixo para dar só na Pás-
coa. Agora vejo apenas os preços”.

Considerada uma das principais 
datas para alavancar as vendas do 
varejo, a Páscoa também é uma 
oportunidade para que os super-
mercados incrementem as ven-
das de produtos como bacalhau, 
vinhos, peixes, crustáceos, azei-
tes, refrigerantes e cervejas, itens 
que devem ter um crescimento de 
8% nas vendas neste ano. 

OVOS de chocolate já colorem os mercados

FÁBIO DONEGÁ
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A Delegacia de Homicídios 
pede ajuda da população com 
informações que possam levar ao 
autor do assassinato de Ademir 
Pires Lisboa, 46 anos. O corpo 
dele foi encontrado no fim da 
tarde de terça-feira (4) em uma 
espécie de depósito na casa onde 
morava, na Rua das Antas, Bairro 
Brazmadeira, em Cascavel. 

Familiares o encontraram com a 
cabeça ferida e acionaram o Siate, 
que, ao chegar ao local, constatou 
a morte e informou se tratar de dis-
paros de arma de fogo. Mas, de 

 O GDE (Grupo de Diligências 
Especiais) e a Polícia Militar pren-
deram ontem (5) cinco pessoas 
que podem ter relação com o desa-
parecimento do motorista de cami-
nhão desaparecido há seis meses 
Wagner Cauz. Além das prisões, 
foram compridos nove mandados 
de busca e apreensão e a análise 
de aparelhos celulares e os depoi-
mentos devem auxiliar no avanço 
das investigações sobre o caso. “A 
investigação começou em agosto 
do ano passado com o registro do 
Boletim de Ocorrência do desapa-
recimento do Wagner. Com a infor-
mação da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Curitiba sobre o roubo 
do caminhão dele dias antes do 
desaparecimento, a investigação 
foi seguindo e chegando a essas 
pessoas detidas, que têm alguma 
relação com ele, seja familiar ou 
profissional. A partir dessa opera-
ção a investigação segue e deve 
haver um desfecho em relação ao 
caso”, explicou o delegado respon-
sável pelo GDE, Thiago Teixeira. 

As prisões aconteceram em 

Cascavel, Lindoeste e Santa Tereza 
do Oeste e os presos já têm pas-
sagens pela polícia por receptação, 
drogas para consumo e porte ilegal 
de arma de fogo. Além dos celu-
lares, também foram apreendidas 
seis armas de fogo, 220 munições 
e pequena porção de maconha.

Thiago ressaltou ainda que o 
inquérito é sigiloso e segue com 
o auxílio das investigações sobre 
o roubo do caminhão de Wagner 

Presos em operação podem ter 
relação com desaparecimento

OBJETOS apreendidos passarão por perícia e devem ajudar na elucidação do caso

POLÍCIA CIVIL

em Balsa Nova no fim do mês 
de julho, que é investigado pela 
delegacia especializada na capital 
paranaense. 

Wagner desapareceu no dia 3 
de agosto, quando um homem o 
chamou no portão da casa em que 
mora, no Bairro XIV de Novembro. 
Segundo a esposa, ele saiu sem 
documentos e celular e não voltou 
mais. Desde então a família não 
tem mais notícias dele.   

acordo com a delegada de Homicí-
dios, Raísa Vargas, a morte ocor-
reu por ferimentos causados por 
martelo e o homicídio teria sido 
praticado ainda na segunda-feira 
(3). A arma do crime foi apreendida 
e deve passar por perícia. 

Foi levado o veículo da vítima, 
o qual foi encontrado abandonado 
ainda na noite de terça-feira. 

Ademir morava sozinho na 
residência, que tinha sistema de 
monitoramento. 

As imagens registradas pelos 
equipamentos devem passar por 

perícia e os familiares da vítima 
estão sendo ouvidos pela DH. 

Ainda não há pistas do autor nem 
sobre o que teria motivado o crime. 

Informações podem ser repas-
sadas de forma anônima pelos 
telefones 190 ou celular de plantão 
da DH (45) 99909-3842. 

DH busca autor de homicídio
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Pela seleção de taekwondo

Os melhores atletas de taekwondo 
do Brasil estão reunidos em Vitória, 
no Espírito Santo, para as disputas 
do Grand Slam 2020. A competição 
contará com competidores cascave-
lenses definirá a seleção brasileira 
permanente nas categorias adulto e 
juvenil, e será seletiva aberta para o 
Campeonato Pan-Americano das cate-
gorias infantil, cadete e master.

Serão sete representantes da 

FC Cascavel promove 
adesivaço neste sábado

MESTRE Ricardo Zimmer com seus comandados no último treino em CascavelMESTRE Eurico Chagas com seus atletas em Vitória, no Espírito Santo

Associação Juventus/AOP Cascavel 
comandados pelo Mestre Ricardo 
Zimmer: Fábio Junior Santiago e 
Luane Camargo na categoria juvenil 
e Camile Schraeber, Larissa Camargo 
Lima, Leonardo Pietro Ficagna, Mayra 
Lorena e Maria Vitoria Menezes – 
essas duas últimas do UFT Conso-
lata – na categoria cadete.

Já o Mestre Eurico Chagas, também 
da Juventus/AOP, mas comandante do 

CT Chagas, terá três atletas na dis-
puta: Érica Larissa Chagas, Thayla 
Isabela Alves Machado e Gustavo Lins 
Lupion, respectivamente nas catego-
rias juvenil, infantil e cadete.

Toda a programação do Grand 
Slam de Taekwondo 2020 será 
desenvolvida no Centro Espor tivo 
Tancredão. São esperados mais de 
500 atletas para a competição, com 
idade a partir de nove anos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Em clima de jogo decisivo pelo Para-
naense de Futebol 2020, o FC Cascavel, 
líder do campeonato, promoverá um 
adesivaço neste sábado (8), véspera do 
duelo com o terceiro colocado, Athletico. 
A partida, valendo o topo da classificação, 
será às 16h no domingo (9), no Estádio 
Olímpico Regional, pela 6ª rodada.

Desta vez, o tradicional adesivaço 
ocorrerá simultaneamente em dois 
locais da cidade: no estacionamento da 
Havan da Avenida Brasil, no Centro; e no 
supermercado Irani do Bairro Floresta.

INGRESSOS
Para o jogo entre FC Cascavel e 

Athletico, os valores dos ingressos 
seguem os mesmos praticados nos 
jogos anteriores, inclusive com a pro-
moção para quem for ao estádio com 
a camisa aurinegra. Os preços normais 
são R$ 82 para as cadeiras e R$ 32 
para as arquibancadas. Com a pro-
moção, os valores ficam R$ 42 e R$ 
17, respectivamente. Vale lembrar que 
sócio-torcedores não pagam ingresso.

Em uma iniciativa da comunidade 
local, os alunos da Escola Municipal 
Hermes Vezzaro, no Santo Onofre, 
iniciaram o ano letivo, ontem (5), 
com um ginásio de esportes revitali-
zado. A ação entre amigos e volun-
tários envolveu a pintura das paredes 
e das arquibancadas do ginásio. A 
entrega das melhorias foi em clima de 
festa na noite de terça-feira (4), com 
um jogo comemorativo de voleibol. 
A próxima ação da comunidade 
organizada no local deverá ser a 
pintura da quadra, que exige uma 
tinta diferenciada, emborrachada.

DIVULGAÇÃO

Jogos da 3ª Idade
Com inscrições abertas, a 2ª edição dos Jogos da Terceira Idade deve atrair mais de 
500 participantes em Cascavel. Além de propiciar momentos de entretenimento e 
lazer, os jogos têm como objetivo promover a integração sócio-esportiva entre os 
vários grupos da terceira idade do município e a comunidade em geral. A abertura 
oficial será no dia 16 de março no Ginásio Sergio Mauro Festugatto. Já as compe-
tições serão realizadas de 17 a 30 de março, em vários locais da cidade. Os Jogos 
reunirão homens e mulheres nascidos a partir de 1960 – na bocha, no boliche e no 
atletismo adaptado poderão participar pessoas acima 55 anos completos. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de março, na sede do Programa 
FeliCidade do Idoso, na Rua Pernambuco, nº 1900. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 99158-2343.



08 ESPORTE HOJE NEWS, 6 DE FEVEREIRO DE 2020

JOGAM HOJE
LIBERTADORES

21h30 Barcelona x Sporting Cristal

SUL-AMERICANA
19h15 Blooming x Emelec 
21h30 Millonarios x Always Ready
21h30 Santa Fé x Atlético-MG

COPA DO BRASIL
16h30 Novorizontino x Figueirense
19h15 Brasiliense x Paysandu
20h30 Vitória-ES x CSA
21h30 U. Rondonópolis x Atlético-GO

COPA DO NORDESTE
20h Sport x Imperatriz

COPA DO REI
15h Real Madrid x Real Sociedad
17h At. Bilbao x Barcelona

PRÉ-OLÍMPICO
20h Brasil x Uruguai
22h30 Argentina x Colômbia

PLACAR DE ONTEM
                                        LIBERTADORES
 Guaraní ?x? Corinthians

                                    COPA DO BRASIL
 Barbalha* ?x? Operário*
 XV de Pirac. * ?x? Londrina*
 Palmas* ?x? Paraná*
 * Na próxima fase

Pré-Olímpico decisivo
Após encerrar a primeira fase 

do Pré-Olímpico de futebol mascu-
lino com 100% de aproveitamento 
na Colômbia, a seleção brasileira 
iniciou o quadrangular decisivo da 
competição com um empate por 
1 a 1 com a equipe anfitriã na 
última segunda-feira (3), e nesta 
noite, às 20h (de Brasília), pela 
2ª rodada e penúltima, enfrenta 
o Uruguai em busca do primeiro 
triunfo nesta etapa decisiva da 
competição, que distribuirá duas 
vagas para Tóquio 2020.

No outro jogo da 1ª rodada, 
também na segunda, a Argentina 

venceu o Uruguai por 3 a 2. 
Por tanto, caso os uruguaios 
acumulem hoje uma nova der-
rota, chegarão à última rodada, 
no domingo (9), sem depender 
de suas próprias forças para ir 
à Olimpíada. Já os argentinos 
poderão carimbar sua vaga ante-
cipada nesta noite, caso vençam 
a Colômbia no outro jogo da 2ª 
rodada, às 22h30.

Para o Brasil, um tropeço diante 
do Uruguai também tornará a mis-
são ingrata na última rodada, pre-
cisando vencer a Argentina e ainda 
contar com o resultado do outro 

jogo do quadrangular. 
Em campo, o técnico André 

Jardine fará uma modificação 
na escalação em relação à do 
empate com os colombianos. O 
lateral-direito Dodô não se recu-
perou das dores no tornozelo 
esquerdo e dará lugar a Guga no 
time titulares.

O resto do time titular foi o 
mesmo da estreia do quadrangu-
lar. Assim, o Brasil irá a campo 
com Ivan; Guga, Bruno Fuchs, Nino 
e Iago; Bruno Guimarães, Matheus 
Henrique e Pedrinho; Antony, Pauli-
nho e Matheus Cunha.

A seleção brasileira de 
basquete feminino inicia 
nesta quinta-feira (6) as 
disputas do Pré-Olímpico 
mundial da modalidade 
na cidade de Bourges, 
na França. O Brasil está 
na mesma chave de Porto 
Rico, Austrália e França. 
Das quatro equipes parti-
cipantes, três se garantirão 
em Tóquio 2020. Assim, 
a seleção brasileira poderá 
comemorar hoje mesmo 
sua vaga na Olimpíada. 
Para isso, enfrentará as 
porto-riquenhas em clima 
de decisão. O jogo está 
marcado para as 14h (de 
Brasília). No histórico do 
confronto, nos últimos 
dez anos o Brasil venceu 
seis dos oito duelos reali-
zados. Apenas em 2019 
foram três encontros, 
todos com vitória bra-
si leira. Depois de Porto 
Rico, Brasi l enfrentará a 
França no sábado (8) 
e a Austrál ia no 
domingo (9).

N
B
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