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Ladrões tentam arrombar
laboratório, desligam a 
luz e vacinas estragam
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Investimentos na Educação
somarão R$ 1 bi em 4 anos 

SECOM

FC Cascavel recebe
Athletico domingo para
defender a liderança  

l Pág. 7

 Com aprimoramento da mão de obra e investimentos em infraestrutura, a edu-
cação de Cascavel atingirá até o fim deste ano a marca de R$ 1 bilhão aplica-
dos ao longo do Governo Leonaldo Paranhos. Ontem, o prefeito e o governador 
Ratinho Junior assinaram empréstimo de R$ 28 milhões com o Banco do Brasil, 

exclusivo para melhoria de escolas e Cmeis. l Pág. 3
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 Governador 
Ratinho Junior, 

sobre a duplicação 
de seis quilômetros 
da BR-277 entre o 
posto da PRF até o 
trevo de São João. 
A obra deve custar 

R$ 100 milhões. 

O Senhor é meu pastor
Você já deve ter ouvido e rezado o Salmo do Bom Pastor: o 

Senhor é meu Pastor, nada me faltará. É o salmo 22 ou 23, conforme 
a tradução. Certamente foi o mais comentado na tradição e o mais 
assimilado na piedade popular, pois ele trata com simplicidade do Deus 
que acompanha nossos passos e da necessidade que nós temos de 
sermos acompanhados por Ele. Foi e é rezado por muitas pessoas, 
independente de religião. Um grande filósofo francês, Henri Bergson, 
dizia: das centenas de livros que li, nenhum me trouxe tanta luz e 
conforto como esses poucos versos do Salmo 23, “o Senhor é meu 
Pastor, nada me falta; ainda que eu ande por um vale tenebroso não 
temo mal algum, porque Tu estás comigo”. 

Um outro notável escritor francês, convertido ao catolicismo, ficou 
fascinado por esse salmo e ele escreve: “Essas frases assim, tão 
simples, se fixaram em minha memória sem nenhuma dificuldade. Via 
o Pastor, via o vale tenebroso e via a mesa posta. Era o Evangelho em 
miniatura. Quantas vezes nas minhas horas de angústia me recordei 
do cajado reconfortante que evita o perigo. Todos os dias recitava 
esse pequeno poema profético, cujas riquezas nunca se exaurem. 
Num dia marcante da Segunda Guerra Mundial, 6 de julho de 1944, 
quando acontecia a invasão das tropas aliadas à Normandia, um sol-
dado canadense recitava em alta voz o Salmo 23 e assim acalmava 
a tropa amedrontada”.

Esse Salmo promove confiança e consolo. Mesmo na morte o ser 
humano não será abandonado, pois sobre ele se faz ouvir a eterna 
mensagem: Eu estou contigo para a vida e além da morte. O salmo, 
de certa forma, ameniza o drama da morte com esta palavra de con-
solação, “ainda que passe pelo vale da morte, nenhum mal temerei, 
porque Tu estás comigo”. Esta serena confiança é bem expressa no 
Salmo “O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em verdes pastagens 
me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz”. Ele nos assegura, 
“Eu estou contigo, nada te falta. E habitarás na casa do Senhor todos 
os dias da tua vida”.

Meu amigo leitor, que este Salmo - que você pode buscar na sua 
Bíblia e até decorá-lo e tê-lo presente todos os dias -, possa ser um 
consolo para você, para tua alma, para tua família, para tua vida... Nós 
precisamos buscar as riquezas que existem também na revelação da 
palavra, para vivermos melhor. Deus te abençoe!

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

GILSON ABREU/AEN

 “Já temos 
dinheiro 

para a obra 
e logo ela 
começa”.

Jornal O Paraná
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes

BRASILEIRO Thiago estabeleceu novo recorde
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.

As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.

Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de

experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.

Basquete feminino

Brasil perde no Pré-Olímpico e
vê vaga a Tóquio mais distante

Rio de Janeiro - A se-
leção brasileira feminina 
de basquete estreou com 
derrota para Porto Rico 
no Pré-Olímpico de Bour-
ges, na França, e ficou dis-
tante da classificação para 
Tóquio 2020. Ontem (6), 
as comandas de José Ne-
to caíram na prorrogação 
por 91 a 89 (83 a 83 após 
quatro períodos). O adver-
sário é o mesmo que dei-
xou as brasileiras fora do 
Mundial de 2018.

A seleção voltará à 
quadra neste sábado, às 
16h30 (de Brasília), para 
enfrentar a França. De-
pois, encerrará a partici-

pação contra a Austrália, 
no domingo, às 10h. O 
Pré-Olímpico de Bourges 
classifica três países para 
a Olimpíada de Tóquio. 
Portanto, para conseguir 
uma das vagas, as brasi-
leiras terão de bater pelo 
menos uma das principais 
equipes do planeta.

Com 26 pontos e 15 re-
botes, Damiris foi o des-
taque do Brasil. Do outro 
lado, Jennifer O’Neill fez 
30 pontos, pegou seis rebo-
tes e deu três assistências. 
A seleção brasileira ainda 
teve Patty com 19 pontos, 
Érika de Souza com 15 e 
Débora Costa e Tainá Pai-

xão com dez cada. Ali Gib-
son anotou 20 pontos, com 
sete rebotes para as portor-
riquenhas. E Jazmon Gwa-
thmey fez 15 pontos, com 
oito rebotes.

O Brasil esteve à frente 
do placar por praticamen-
te toda a partida e chegou 
a abrir 12 pontos de fren-
te. Em toda a partida, a 
seleção liderou por 36 mi-
nutos, mas na reta final 
perdeu a dianteira. Mes-
mo assim, buscou a igual-
dade em 83 a 83 e levou 
para a prorrogação. Nos 
cinco minutos adicionais, 
Porto Rico venceu a parti-
da por 91 a 89.

Com o tempo de 3min40s59, Thiago do 
Rosário André estabeleceu o novo recorde 
brasileiro indoor para os 1.500m no Meeting 
de Düsseldorf (Alemanha), nesta semana, na 
terça-feira (4). O recorde tinha 30 anos e pert-
encia ao finalista olímpico Agberto Guimarães, 
com 3min42s70, estabelecido na Grécia, em 
1989. Thiago terminou na oitava colocação da 
prova, que teve Filip Ingebristsen (Noruega), 
Ismael Debjani (Bélgica) e Vincent Kibet 
(Quênia) nas três primeiras posições.  Final-
ista dos 800m no Mundial de Londres 2012, 

o carioca já havia corrido a distância num tempo bem próximo ao 
recorde, no último dia 1, no Meeting de Luxemburgo (3min43s02). 
Desde o final do ano passado, Thiago treina com o polonês Tomasz 
Lewandowski. O atleta está concentrado em Nijmegen, na Holan-
da, e competindo na temporada indoor focado na participação 
nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, cujas provas de atletismo 
serão realizadas entre 31 de julho e 9 de agosto.
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Com aprimoramento na 
educação e investimentos 
em infraestrutura, a educa-
ção de Cascavel atingirá até o 
fim deste ano a marca de R$ 
1 bilhão. Os recursos fazem 
parte de um levantamento do 
Paço Municipal que apura os 
gastos de cada secretaria. 

Ontem, com a presença 
do governador Ratinho Júnior 
(PSD), a prefeitura assinou 
mais um empréstimo, desta 
vez com o Banco do Brasil, 
no valor de R$ 28 milhões 
- recurso inteiramente reser-
vado para obras do setor edu-
cacional. “É um investimento 
importante para melhoria de 
escolas e Cmeis - primeira e 
segunda etapas de obras. 
Também usaremos R$ 5 
milhões para a compra de 
parques infantis, mobiliários 
e materiais para atender à 
demanda escolar. É uma con-
quista do prefeito Leonaldo 
Paranhos que foi em busca 
desse financiamento. Esta-
mos felizes com esse inves-
timento”, disse a secretária 
de Educação, Márcia Baldini.

O recurso será aplicado 
no Programa de Construção 
e Reforma de Unidades Esco-
lares, Móveis, Equipamentos 
e Veículos da Secretaria de 
Educação. Serão construídos 
dois novos centros munici-
pais de educação infantil: um 
no Jardim Faculdade e outro 
no Distrito de Rio do Salto. 

Estão previstas reformas 
nas seguintes unidades: 
Cmei Arco Iris (Cancelli), 
Escola Municipal Maximiliano 
Colombo (Brasília), Escola 
Municipal Juscelino Kubits-
check (São Cristóvão), Escola 
Municipal Nicanor Schuma-
cher (Neva), Cmei Valerio 
Baratter (Santa Felicidade), 
Cmei Castelinho (Interlagos), 

Cascavel: maturidade em campanha
Unidos em favor do desenvolvimento de Cascavel e do oeste 

do Paraná, três adversários políticos ocuparam o mesmo palco 
com o governador Ratinho Júnior (PSD). Diante de empresários, 
Leonaldo Paranhos (PSC), Márcio Pacheco (PDT) e Coronel Lee 

(PSL) - considerados os preferidos na pré-campanha - se uniram 
em favor de recursos importantes: obras de infraestrutura, 

como o Trevo Cataratas, o Contorno Norte e a ampliação do 
transporte pela Ferroeste. “Estamos em um momento de 

maturidade. Não queremos discussão de correntes partidárias, 
divergências políticas”, disse Paranhos.

 

Sem rumos
Enquanto as siglas avançam na articulação e na busca de 

candidatos, o Partido Social Cristão em Cascavel está sem um 
rumo. Os parlamentares eleitos - Alécio Espínola, Carlinhos 
Oliveira e Misael Júnior - ainda não tiveram uma orientação 
do prefeito Leonaldo Paranhos. A sigla permanece até sem 

presidente no diretório municipal.

Indefinido
Embora as apostas sejam 
grandes, Paranhos prefere 
deixar para março ou 
abril o anúncio sobre sua 
candidatura à reeleição. 
Para ele, o desempenho 
dos agentes políticos no 
segundo mandato tem 
deixado a desejar, motivo 
de receio. “Não colocarei 
minha carreira em condição 
ruim. Vou verificar se tenho 
disposição para ficar mais 
quatro anos nesse pique”.

Negócios à parte!
O governador recomendou 
e Cascavel fez a lição. 
Paranhos contou que, logo 
após a posse, Ratinho lhe 
orientou: “faça projetos!” 
Sabendo que a amizade não 
substituiria o embasamento 
comprovado em estudos e 
levantamentos, o prefeito 
ordenou à equipe que 
investisse em boas ideias, 
que foram levadas e 
apoiadas pelo governo 
estadual. “Cascavel não 
ficaria na arquibancada com 
a faixa na mão pedindo as 
coisas. Decidimos participar 
com projetos. Assim, tudo 
saiu das promessas para a 
prática”, afirma Paranhos.

Com pressa
Não durou nem 24 horas 
a visita do governador a 
Cascavel. Ratinho seguiu no 
início da tarde para Curitiba, 
às pressas, cancelando 
encontro com os prefeitos 
da Amop. 

Não veio
Embora estivesse confirmada 
na agenda de autoridades, a 
ministra de Agricultura, Tereza 
Cristina, cancelou a vinda ao 
Show Rural na última hora.

Blindagem
Com intenção praticamente 
unânime para reeleição, 
o Legislativo cascavelense 
recebeu orientações da 
Presidência da Casa para que 
tenha “disciplina” neste ano. 
“É um ano diferente, eleitoral, 
por isso pedi aos vereadores 
para cuidarem com cada 
ação e projeto, para não 
jogar um contra o outro”. O 
comportamento indisciplinar 
no parlamento daria margem 
aos concorrentes. “A maioria 
dos candidatos não tem um 
projeto e busca criticar a 
Câmara de Vereadores para 
criar um desgaste. Por isso, 
temos que ter um cuidado”, 
justifica Alécio Espínola.

Educação terá R$ 1 bi de
investimentos em 4 anos

Escola Municipal Dulce Perpé-
tua Piorezan Tavares (Brasí-
lia), Cmei Bairro Universitário, 
Escola Municipal Hermes Vez-
zaro (Santo Onofre), Escola 
Municipal Florêncio Carlos de 
Araújo Neto (Guarujá), Escola 
Municipal Maria Tereza Abreu 
de Figueiredo (Santa Cruz), 
Escola Municipal Francisco 
Vaz de Lima (Interlagos), 
Escola Municipal Aloys João 
Mann (Cancelli), Escola Muni-
cipal Edison Pietrobelli (Santa 
Cruz) e Cmei Espaço e Vida 
(Santa Cruz).

Com o dinheiro, a pre-
feitura pretende reformar o 
Ceavel (Centro de Aperfei-
çoamento dos Servidores 
Municipais de Cascavel), no 
Bairro Parque São Paulo. A 
estrutura precisa ser ade-
quada para receber eventos e 
cursos, pois está sem libera-
ção do Corpo de Bombeiros.

Desde o início da gestão 
foram 45 obras de reformas 
e construções de estruturas 
municipais de ensino. Há 
ainda outras dez unidades 
em processo de execução, 
por meio do Projeto Escola 
Feliz: ação que trouxe maior 
comodidade nos ambientes 
escolares atraindo os peque-
nos estudantes e oferecendo 
melhores condições de traba-
lho aos funcionários da Edu-
cação. “Estamos fazendo de 
tudo para desenvolver a edu-
cação em nosso município. A 
meta é finalizar todas as obras 
e organizar as inaugurações. 
Estamos com obras impor-
tantes, como a construção 
da Escola Gladis Tibola e da 
Escola da Transparência. Em 
seguida começamos as demais 
obras que darão capacidade de 
ampliação de vagas na educa-
ção infantil e tempo integral”, 
acrescenta Márcia Baldini. 
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01- JOSE MAURICIO DOS SANTOS E ROSANE DOS SANTOS MEIRA 
02- CRISTIANO LARA DE SOUZA E GISLAINE PIRES SARNOSKI 
03- JOÃO FRANCISCO FALCÃO DE FREITAS E SYRLEI FERREIRA HERNANDES 
04- CLEITON FÁBIO ANDREOLLA E HAVILA DEBORAH CARRIEL 
05- VANDERLEI ANTUNES E ANA PAULA COVATTI 
06- CÉSAR AUGUSTO SHIGUEO SAITO E TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
07- HIGOR LEONARDO DA SILVA LARA E AMANDA PROKOSKI TERRA 
08- JUNIOR JOSE ALVES DOMINGOS E JUCIARA MOREIRA 
09- JEAN OLIVER JOSÉ GARCIA E MARCIANE RURITZKI
10- IRINEI SAUTER DOS SANTOS E ELIANE CUSTODIO 
11- SÍLVIO ROQUE BATTISTI JUNIOR E JULIANE ALMEIDA 
12- LEONARDO DA SILVA GARCIA E ANA FLAVIA SILVA MOREIRA 
13- MIGUEL LIMA ALVES E IONE APARECIDA ZENI 
14- LUCIO NAVARRO E LEONI TERESINHA RANZI 
15- GABRIEL RICARDO PROVITINA MAYER E ANGÉLICA BAZANELLA MORAIS 
16- MARTINHO SIQUEIRA TRISKA E MARCIA MARCHIORE 

Município prevê 
comprar R$ 1 mi 

em alimentos 
A Secretaria de Assistência Social de 

Cascavel prevê investimentos aproximados 
de R$ 1 milhão na aquisição de alimentos 
oriundos da agricultura familiar. Criado em 

dezembro de 2018, o PMAA (Programa 
Municipal de Aquisição de Alimentos Direto 
do Agricultor) investiu R$ 500 mil ao longo 

de 2019 na compra de alimentos.
O programa permite que o Município 

adquira os alimentos e distribua para as 
entidades inscritas no Cmas (Conselho 

Municipal de Assistência Social) e às 
organizações governamentais. Neste ano, 
o programa beneficiará 11 entidades que, 

juntas, atendem diariamente cerca de 1.400 
pessoas em vulnerabilidade social. Além das 
entidades, o programa também atende as 

entidades mantidas pelo Município.
O secretário de Assistência Social, 

Hudson Moreschi Junior, diz que o pro-
grama, além de gerar renda e melho-
rar a qualidade de vida do produtor, 

incentiva o agricultor familiar a perma-
necer no campo. Com isso, a própria 

economia local é fortalecida porque os 
valores investidos acabam circulando 

dentro do próprio Município.
“Nós, na outra ponta, conseguimos, 

por meio desse programa, atender as 
famílias em situação de vulnerabilidade 
do nosso município com a distribuição 
dos alimentos às entidades e aos ser-

viços governamentais. Essas entidades 
fazem toda a diferença no atendimento 
socioassistencial do Município de Casca-
vel colaborando e complementando os 

serviços que a rede governamental realiza 
diariamente”, explica o secretário.

Com o avanço do sarampo no 
Paraná, Cascavel fará par te da 
mobilização nacional de vacina-
ção que começa segunda-feira 
(10) e se estenderá até o dia 13 
de março, com atendimento em 
todas as UBSs (Unidades Bási-
cas de Saúde).

De acordo com a coordena-
dora do Programa Municipal de 
Imunização, a enfermeira Cristina 
Carnaval, é imprescindível que os 
cascavelenses procurem as unida-
des de saúde com a carteirinha de 

Campanha contra sarampo 
começa segunda-feira

vacinação e sejam imunizados. 
O público-alvo da campanha é 

amplo: de 5 até 59 anos de idade. 
Para a população de 5 até 19 anos 
e de 30 a 59 anos a vacinação será 
seletiva. “A pessoa vai procurar a 
unidade de saúde levando o car-
tão de vacinas, caso tenha atraso 
na vacina, será feita a vacinação 
da dose que estiver em atraso”, 
explica a enfermeira.

Toda a população na faixa etária 
de 20 a 29 anos terá que tomar 
a vacina, mesmo as já vacinadas.

A mobilização também con-
tará com um Dia D, no sábado 
dia 15 de fevereiro. 

A vacina em questão é a tríplice 
viral, que protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS Uma tentativa de furto na sede 
do Programa Municipal de Imuniza-
ção, na Rua Presidente Kennedy, 
Centro de Cascavel, provocou a 
perda de diversas vacinas.

É que, durante a ação, a porta 
do prédio e o sistema de alarme do 
local foram danificados e o relógio 
de luz que fornece a energia ao pré-
dio foi desligado. Por conta disso, o 
alarme das geladeiras não acionou 
e houve perda de uma quantidade 
considerável de imunobiológicos. 

A tentativa de arrombamento 
aconteceu na noite do sábado 
para domingo, mas só foi divulgada 
ontem (6) pelo Município. 

A Secretaria de Saúde infor-
mou que a 10ª Regional de 

Vacinas estragam por
causa de tentativa de furto

Saúde já repôs o que foi per-
dido e está fornecendo todos 
os imunobiológicos solicitados, 
conforme a necessidade. 

O Boletim de Ocorrência foi 
registrado na Polícia Civil. 

 O Crea-PR (Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia 
do Paraná) enviou um fiscal até 
a obra de um edifício na Rua Lon-
drina, Centro de Cascavel, onde, na 
manhã de ontem (6), escoras de 
ferro despencaram do 22º andar e 
caíram sobre uma clínica que fun-
ciona ao lado da construção. 

Uma delas quebrou o vidro de 
uma das janelas e caiu na sala 
onde uma funcionária trabalhava. 

Por conta do susto e de 
pequenos ferimentos na orelha, 
causados pelos estilhaços, ela 
foi encaminhada para atendi-
mento hospitalar. 

O fiscal do Crea-PR Christian 
Kanabushi Massago esteve no local 

levantando informações sobre diver-
sos itens relacionados à segurança 
da obra e registrou imagens da cons-
trução e do prédio atingido. Um rela-
tório baseado nessas informações 
será elaborado e enviado à Câmara 
especializada de Engenharia Civil, 
que fará análise do relatório julgando 
se houve falha técnica. Se houver, 
ou tendo ocorrido descumprimento 
de normas, os profissionais respon-
sáveis serão punidos. 

O QUE DIZ A EMPRESA
A construtora Wust & Casarotto, 

responsável pela obra, informou 
que, assim que soube do inci-
dente, enviou uma engenheira até 
o local e se dispôs a ajudar e a 
reparar todos os danos caudados 
pelos objetos. 

Crea investiga queda de ferros sobre clínica

Barras de ferro despencaram do 
22º andar e atingiram clínica

Um motociclista de 38 anos ficou ferido em 
uma colisão grave com um Ford Ecosport, da 
Prefeitura de Cascavel, registrada no fim da 
tarde de ontem (6), no cruzamento das Ruas 
Rio Grande do Sul e Uruguai, Centro de Cas-
cavel. Conforme testemunhas, o motociclista teria 
furado a preferencial e foi atingido pelo carro, que 
seguia na Rio Grande do Sul. Com a força do 
impacto, a moto foi arrastada. O motociclista foi 
jogado e bateu no parabrisa do veículo, que ficou 
bastante danificado. Apesar da força da batida, o 
motociclista Eliedison Luna sofreu uma fratura no 
ombro direito e foi encaminhado à UPA Tancredo 
Neves, sem risco de morrer.  
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                 SÁBADO
16h B. de Pelotas x São José
17h Internacional x N. Hamburgo
17h Juventude x Ypiranga

               DOMINGO
16h São Luiz x Pelotas
16h Esportivo x Caxias
16h Aimoré x Grêmio

5ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
 GRUPO A

1º Internacional 10 4 3 1 0 8 4 4
2º Ypiranga 10 4 3 1 0 4 1 3
3º Pelotas 4 4 1 1 2 5 6 -1
4º Juventude 4 4 1 1 2 4 5 -1
5º N. Hamburgo 3 4 0 3 1 0 1 -1
6º São Luiz 1 4 0 1 3 4 8 -4

GRUPO B
1º Caxias 10 4 3 1 0 5 1 4
2º Grêmio 9 4 3 0 1 8 3 5
3º São José 5 4 1 2 1 5 4 1
4º Esportivo 5 4 1 2 1 5 9 -4
5º Aimoré 3 4 1 0 3 4 7 -3
6º B. de Pelotas 1 4 0 1 3 0 3 -3

GAÚCHO

                SÁBADO
17h  Coritiba x União

                  DOMINGO
16h Toledo x Rio Branco
16h FC Cascavel x Athletico
16h Operário x PSTC
17h Londrina x Cascavel CR
18h Paraná x Cianorte

6ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 12 5 4 0 1 10 4 6
2º Coritiba 11 5 3 2 0 8 5 3
3º Athletico 10 5 3 1 1 10 6 4
4º Operário 10 5 3 1 1 6 4 2
5º Londrina 9 5 3 0 2 9 9 0
6º Rio Branco 8 5 2 2 1 7 5 2
7º Cianorte 7 5 2 1 2 5 4 1
8º Paraná 5 5 1 2 2 4 4 0
9º União 5 5 1 2 2 5 7 -2
10º Toledo 4 5 1 1 3 4 6 -2
11º Cascavel CR 3 5 1 0 4 1 8 -7
12º PSTC 0 5 0 0 5 2 9 -7

PARANAENSE

6ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
   GRUPO A

1º Boavista 10 5 3 1 1 7 2 5
2º Flamengo 10 5 3 1 1 7 4 3
3º Botafogo 9 5 3 0 2 6 5 1
4º Portuguesa 6 5 2 0 3 5 6 -1
5º Cabofriense 3 5 1 0 4 1 7 -6
6º Bangu 3 5 0 3 2 2 7 -5

GRUPO B
1º V. Redonda 12 5 4 0 1 10 3 7
2º Fluminense 12 5 4 0 1 9 2 7
3º Madureira 10 5 3 1 1 5 3 2
4º Vasco 4 5 1 1 3 1 3 -2
5º Macaé 4 5 1 1 3 3 10 -7
6º Resende 2 5 0 2 3 3 7 -4

CARIOCA

SÁBADO
16h Bangu x Macaé
18h Flamengo x Madureira
18h Boavista x V. Redonda

DOMINGO
16h Fluminense x Botafogo
16h Cabofriense x Resende
16h Portuguesa x Vasco 

Athletico acanhado?
Mesmo depois de mandar sua equipe principal a campo no último fim de semana e ver o 

empate por 1 a 1 com o Paraná Clube marcar seu segundo jogo sem vitória no Paranaense 
de Futebol 2020, o Athletico já havia avisado que retornaria com seu time de aspirantes 

para enfrentar o FC Cascavel, às 16h deste domingo (9) no Estádio Olímpico, no oeste 
do Estado, pela 6ª rodada. A novidade, é que o time de jovens atleticanos deverá adotar 

postura defensiva contra o líder do campeonato.
Pelo menos essa foi uma das opções testadas pelo técnico Eduardo Barros durante a 

semana, com a entrada do zagueiro Luan Patrick, campeão mundial com a seleção bra-
sileira sub-17 há dois meses, no time titular. Ele chegou a ser relacionado pelo treinador 

para PSTC, Londrina e Cianorte, mas não saiu do banco de reservas.
Caso essa seja a opção contra o FC Cascavel, o lateral-direito Léo perderia vaga na equipe 
e Furacão atuaria com três zagueiros no duelo entre os melhores ataques da competição, 
com dez gols marcados cada. De resto, Barros não tem ausência por lesão ou suspensão, 
apenas a dúvida sobre a presença do volante Christian, que treina com o grupo principal 

do Athletico, sob o comando de Dorival Júnior.

Líder isolado do Paranaense de 
Futebol 2020 pela primeira vez em 
sua história, o FC Cascavel receberá 
o Athletico neste domingo (9) para a 
inédita defesa do topo da classifica-
ção, às 16h, no Estádio Olímpico, 
pela 6ª rodada do Estadual.

Apenas dois pontos separam as 
equipes. A Serpente tem 12 na pri-
meira posição e o Furacão tem 10 
na terceira colocação. Em caso de 
empate, Coritiba e Operário podem 
assumir a ponta da tabela.

Para este jogo, o FC Cascavel 
tenta seguir quebrando tabus. Já 
são cinco marcas derrubas neste 
campeonato: vitória no dérbi local, 
vitória em casa sobre o Operário, 
vitória inédita sobre o Paraná Clube 
e quatro vitórias seguidas, com o 
triunfo sobre o PSTC que conse-
quentemente lhe colocou no lugar 
mais alto da classificação pela pri-
meira vez na história.

Neste domingo, a Serpente Auri-
negra busca outra marca inédita: 
vencer o Athletico pela primeira vez. 
Em cinco jogos no histórico do con-
fronto, desde 2015, são dois triun-
fos rubro-negros e três empates.

Serpente x Furacão
SANDRA ZAMA
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MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

Ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu – 
É mais conforto para os passageiros e 
desenvolvimento para a região

Leilão portuário no Porto de Paranaguá – 
É modernização e ampliação da estrutura 
portuária para incentivar o aumento das exportações 
e facilitar o escoamento da produção

Novas Unidades Habitacionais – É uma vida 
com mais dignidade – Mais de 24 mil unidades 
entregues (Faixa 1 + FGTS)

  SEXTA-FEIRA
19h15 Oeste x Guarani
21h30 Mirassol x Bragantino

    SÁBADO
15h Água Santa x Ferroviária
19h30 Ponte Preta x Palmeiras

  DOMINGO
16h Corinthians x Inter de Limeira
18h Santo André x São Paulo
19h Novorizontino x Ituano

   SEGUNDA-FEIRA
20h Santos x Botafogo  

5ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
 GRUPO A

1º Santos 7 4 2 1 1 4 3 1
2º Ponte Preta 6 4 2 0 2 6 6 0
3º Oeste 3 4 1 0 3 2 11 -9
4º Água Santa 1 4 0 1 3 1 6 -5

GRUPO B
1º Santo André 9 4 3 0 1 7 5 2
2º Palmeiras 7 4 2 1 1 9 2 7
3º Novorizontino 7 3 2 1 0 4 0 4
4º Botafogo 1 4 0 1 3 3 13 -10

GRUPO C
1º São Paulo 8 4 2 2 0 2 2 3
2º Inter de Limeira 6 4 2 0 2 3 7 -4
3º Mirassol 6 3 1 3 0 9 3 6
4º Ituano 2 4 0 2 2 3 8 -5

GRUPO D
1º Corinthians 7 4 2 1 1 8 4 4
2º Guarani 7 4 2 1 1 8 4 4
3º Bragantino 5 4 1 2 1 2 2 0
4º Ferroviária 4 4 1 1 2 8 6 2

PAULISTA

Os campeonatos Carioca e Gaú-
cho terão rodada decisiva neste fim 
de semana, com jogos que defini-
rão os duelos das semifinais da 
primeira metade desses estaduais.

No Rio Grande Sul, as quatro 
equipes que duelarão pelo título do 
primeiro turno já estão definidas: 
Internacional e Ypiranga pelo Grupo 
A e Caxias e Grêmio pelo Grupo B, 
restando definir os confrontos. Se as 
quatro empatarem, dará Grenal logo 
na próxima fase da competição.

No Rio de Janeiro, o principal 
duelo na última rodada da Taça 
Guanabara é entre Boavista e 
Volta Redonda, improváveis líderes 

dos grupos A e B, respectivamente. 
O jogo será às 18h deste sábado e 
ambos precisam vencer para não cor-
rer o risco de ficar de fora da semi.

Aliás, nenhuma equipe inicia a 
rodada no Carioca com vaga asse-
gurada na semifinal. A única cer-
teza é que o Vasco não tem chan-
ces de disputar o primeiro troféu 
da competição. É cer to também 
que Flamengo e Fluminense só 
dependem de si para avançar. O 
Fla receberá o também postulante 
a uma vaga na semi Madureira, 
enquanto o Flu fará clássico com 
o Botafogo, que igualmente almeja 
um lugar na próxima fase. 

Para definir as semi

 Pré-Olímpico
A seleção brasileira encerra sua participação no Pré-Olímpico 

de futebol masculino neste domingo, na Colômbia, em clássico 
com a Argentina. O jogo está marcado para as 22h30 (de Brasília), 

no Estádio Alfonso López. Antes, às 20h, Colômbia e Uruguai 
se despedirão da competição. Duas dessas quatro equipes 

assegurarão vaga para Tóquio 2020.
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