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Câmara aprova repúdio
ao reitor da Unioeste
por situação do HU

PÁGINA

03
Sem placas nas ruas,
moradores do Gralha 
Azul ficam “ilhados”

PÁGINA

06

Sinalização precária
Moradores do Bairro Santa Cruz acusam a sinalização precária 

do cruzamento a causa de um acidente grave registrado 
ontem. No local não há sinalização horizontal e a placa caiu e 

está escorada. A motociclista bateu em um caminhão e sofreu 
diversos ferimentos pelo corpo e no rosto.

l Pág. 13 

Confira quem são as
belas cascavelenses
cotadas para o UFC

PÁGINA

14

Dengue: mais de 2 mil 
notificações e 3 mortes 

No mesmo dia em que foi confirmada a terceira morte por dengue em Cascavel, os núme-
ros mostram que já passou de 2 mil o total de casos notificados com suspeita da doença na 
cidade. O óbito é de um paciente de 84 anos que morava no Bairro Alto Alegre, justamente a 

região que tem cerca de um terço dos 352 registros de dengue. l Pág. 4
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‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Não obstante ao contexto de conflitos e controvérsias, nunca 
talvez tenha se falado tanto de filosofia e de ciências humanas 
no Brasil como agora. Presente em todos os tempos, a filosofia 
enquanto manifestação própria da inquietude do espírito humano 
aflora mais em momentos de crise, em momentos decisivos, em 
momentos nos quais é necessário refletir sobre o que realmente 
importa e faz sentido.

Mesmo para criticá-la e classificá-la como “inútil”, a filosofia 
parece nos obrigar a utilizá-la. Afinal, é preciso refletir e expor 
argumentos, de maneira que esse exercício se torna uma prática 
autodestrutiva que traz como uma de suas piores consequências 
a desumanização. Negar ao ser humano a capacidade de refletir, 
duvidar, questionar é tentar diminuí-lo, descaracterizá-lo, aliená-lo, 
convertê-lo em marionete e impedi-lo de manifestar seu potencial 
criativo e transformador de si mesmo e do seu mundo.

Se é possível afirmar que o ser humano é um discurso a ser 
dito, se a palavra possui um potencial criador, então negar a filosofia 
e o filosofar é negar o próprio ser humano e todo seu potencial. 
Em sua aula inaugural no Collège de France em 2 de dezembro 
de 1970, Michel Foucault afirmou que há em nossa sociedade 
uma profunda “logofobia” (medo da palavra) de tudo que possa 
ser dito de descontínuo, combativo e perigoso, como uma espécie 
de zumbido incessante do discurso.

E não por acaso, a educação - embora seja o instrumento 
por meio do qual o indivíduo pode ter acesso a qualquer tipo de 
discurso - é entendida por Foucault como “uma maneira política de 
manter ou modificar a apropriação dos discursos, com os saberes 
e os poderes que eles trazem consigo”. 

Como é possível pensar uma educação e em um sistema edu-
cativo desprovido de filosofia e do filosofar, se a educação mesma 
é em si uma atividade filosófica?

Descartes (1596-1650) afirmou que “viver sem filosofar é o que 
se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir”.  
Na capacidade de filosofar está contida em potência a possibilidade 
de ser, estar e fazer a diferença no mundo. 

“Eu fiquei na Casa Civil dois 
anos e meio, toda semana 
um setor produtivo che-

gava lá para pedir a mesma 
coisa: ou subsídio, ou isenção só 

para ele, ou mais proteção no mer-
cado, ou uma demanda estável. Tem 

setor que quer demanda estável. 
Todo mundo quer ser funcionário 

público. O cara quer o mesmo salá-
rio, sem risco, trabalhando pouco 

e se aposentar ganhando o mesmo 
salário. É isso que esses caras que-

rem. Reclamam de funcio-
nário público, mas querem 

ser iguais”.

Secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo 
Guaranys, afirma que o governo trabalha em uma série de 
medidas para melhorar o ambiente econômico, mas sem 

recorrer a novos benefícios.

Luís Fernando Lopes é filósofo, teólogo e coordenador do curso de 
licenciatura em Filosofia do Centro Universitário Internacional Uninter
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‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Intervenção no HU
O vereador Roberto Parra (MDB) cogitou que o Estado 

intervenha no HU de Cascavel. Ele lembrou que em recente 
declaração o secretário de Saúde, Beto Preto, disse que no 
Paraná os pacientes não ficam mais de 48 horas nas UPAs 
até o encaminhamento hospitalar. “Ele tem que conhecer 

Cascavel”, disse o vereador, que acusa haver ingerência 
dentro do HU. Parra votou contra a moção de repúdio ao 
Cascá, por entender que a culpa da situação é do Estado. 

“O governo toma uma atitude ou tira esse mando da 
Unioeste e do HU - faz com que funcione. Coloque ordem 

na casa”. Em apuração, o vereador constatou que há 3,7 mil 
pessoas esperando na fila para tirar pino cirúrgico, mas não 

conseguem por falta de ortopedistas no HU.

Escola de Governo
Hoje o secretário de Finanças, Renato Segalla, apresenta 

um balanço da gestão durante mais uma etapa do 
Programa Escola de Governo, a partir das 8h30, na 

Prefeitura de Cascavel. A especulação maior é do gasto 
com os salários dos servidores. O vereador Sidnei Mazzuti 
(PSL) aproveitou ontem para ressaltar o avanço do Alvará 

On-line - que ganhou a adesão total dos contabilistas.

A suspensão do con-
curso público para a con-
tratação de médicos, enfer-
meiros e técnicos ao HU 
(Hospital Universitário) dois 
dias antes da aplicação das 
provas para mais de 7 mil 
candidatos inscritos levou à 
aprovação de uma moção 
de repúdio contra Paulo Sér-
gio Wolff, o Cascá, reitor da 
Unioeste (Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná).

O vereador Jorge Boca-
santa (Pros) - proponente da 
moção - acusou Cascá de 
desenvolver uma estratégia 
para protelar a adequação 
cobrada pelo MPT (Ministé-
rio Público do Trabalho) e 
determinada pela Justiça. 
“Tem cheiro de coisa errada. 
Tem uma grande quadrilha 
lá dentro. Causa um repúdio 
grande e questiono: será que 
a situação estava armada? 
Em fevereiro era para ocor-
rer esse concurso, transfe-
rido para domingo passado. 
Depois acabou suspenso. 
Tudo para continuar a falca-
trua lá dentro. Fizeram tudo 
para enganar o MPT, para 
continuar a quadrilha man-
dando no HU”, disse Boca-
santa na tribuna.

O parlamentar que inte-
grou a Comissão Permanente 
de Saúde, em investigações 
passadas, constatou que 
durante visitas havia mais 
de 30 leitos vazios e que 
a internação dependia de 
mais funcionários. 

Defende Cascá
Aos tropeços, Celso Dal 
Molin defendeu Cascá. 
Primeiro disse que a 
suspensão do concurso 
foi cobrada pelo MPT. 
Em seguida, foi corrigido 
pelo vereador Olavo Santos 
(PHS) - pois a suspensão 
ocorreu pelo Estado, que 
não foi informado pela 
Unioeste sobre o concurso 
que custaria R$ 37 milhões/
ano na folha. Dal Molin não 
se deu por vencido, votou 
contra a moção, e levou um 
puxão de orelha de Olavo por 
“defender quem não deve”.

Aliviado
O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola (PSC), 
respirou aliviado ontem 
e disse que agradeceu a 
Pedro Sampaio (PSDB) pela 
ausência nas duas últimas 
sessões. A falta definiu o 
engavetamento do projeto 
de Dal Molin que cobrava 

a alteração no aniversário 
de Cascavel. “Se tivesse 
empate, eu teria que decidir 
se a cobra ficaria mais nova 
ou mais velha”, brincou 
Espínola. Mas Dal Molin, que 
levou meses para elaborar 
o dossiê, não se deu por 
vencido. “Vou perseverar e 
buscar mais argumentos”. 
Ele pretende trazer o tema 
novamente ao plenário.

Feijão no STF
As exigências do Supremo 
Tribunal Federal na 
compra de lagostas e 
vinhos importados - alguns 
deveriam ter mais de três 
prêmios internacionais para 
serem colocados à mesa dos 
ministros - causou discurso 
de repúdio no plenário da 
Câmara. Espínola usou a 
tribuna para ressaltar que 
“vivemos um novo tempo”, 
por isso, tal gasto seria 
incompreensível. “O agente 
público tem que ser exemplo 
e o dinheiro bem zelado”. 

Suspensão de concurso é
enganação, acusa vereador 

Caixa-preta
Divergentes em vários posicionamentos, ontem Rômulo Quin-
tino (PSL) e Fernando Hallberg (PPL) concordaram em uma 
opinião: a Unioeste não tem transparência alguma. Hallberg 
declarou repúdio à gestão da instituição que, para ele, é uma 
caixa-preta. Quintino lembrou do Meta4 - sistema do governo 
do Estado que obrigada as universidades estaduais a divulga-
rem as despesas com servidores - e que houve “conluio dos 
reitores contra a proposta”. 

PASSE o 
leitor de 
QR Code 
para ver a 
íntegra da 
sessão

Na lavandeira - man-
tida por meio de contratos 
milionários com empresas 
terceirizadas - faltavam rou-
pas de cama. “Deveria ter 
quatro jogos de cama para 
cada leito e os servidores 
nos relataram que não tinha 
como dar banho nos pacien-
tes po9rque não tinha como 
trocar os lençóis”, revela. 

Além disso, conforme 
Bocasanta, há casos de 
supersalários dentro do HU 
que destoam da realidade. 
“Havia um diretor, que era 
professor e plantonista. 
Respondia por quatro fun-
ções: todas remuneradas”.

Bocasanta fez sérias 
acusações contra a atual 
direção: “Uma quadrilha 
se instalou no HU, inquili-
nos da Unioeste, e estão 
mamando. Falta transpa-
rência. A Unioeste deveria 
ser um modelo, por ser 
formadora de profissionais 
- na saúde, educação... tem 
que demonstrar transparên-
cia para que todos possam 
seguir o caminho do bem. 
O HU infelizmente não é um 
caminho do bem”, disse, 
além de várias outras críti-
cas bastante contundentes.  
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A volta dos ônibus nas Ruas 
Paraná e Rio Grande do Sul, em 
Cascavel, esta semana, despertou 
a revolta do vereador Roberto Parra 
(MDB). Três meses depois do início 
das linhas exclusivas na Avenida 
Brasil, a Cettrans (Companhia de 
Engenharia de Transporte e Trân-
sito) implantou as chamadas das 
linhas-expresso Nordeste/Oeste 
e Leste/Oeste, com paradas na 
Praça Wilson Joffre e em frente à 
Biblioteca Pública, retornando os 
ônibus às vias paralelas. A medida 
terá fase experimental de 90 dias. 

“Gastamos milhões enterrando 
pedra na Avenida Brasil e agora 
os ônibus voltam à Paraná e à Rio 
Grande do Sul. Vamos ter que bater 
de cinto. Tiraram os abrigos e estão 
instalando-os novamente. Isso é 

Dengue: 2 mil casos 
suspeitos e três mortes

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel recebeu na tarde de ontem (7) a 
confirmação - por meio do Boletim 
da Sesa nº 31 - do terceiro óbito 
por dengue em Cascavel neste 
ano. Trata-se de um paciente de 84 
anos, morador do Bairro Alto Alegre 
- região que lidera o índice de casos 
positivos na cidade -, que manifestou 
os primeiros sintomas no dia 3 de 
março deste ano, internou em hos-
pital privado no dia 7 de março, com 
resultado NS1 positivo para dengue 
no mesmo dia, evoluindo com qua-
dro infeccioso e pneumonia. Ele fale-
ceu no dia 16 de março.

O caso foi investigado pela 
Secretaria de Saúde e também pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 

com confirmação oficial apenas 
ontem. O primeiro óbito confir-
mado ocorreu no dia 30 de março, 
no Bairro Alto Alegre (paciente 
de 80 anos, do sexo feminino); 
o segundo, no dia 7 de abril, no 
Bairro Universitário (paciente de 53 
anos, do sexo masculino).

De acordo com a diretora de 
Vigilância em Saúde da Secreta-
ria de Saúde de Cascavel, Beatriz 
Tambosi, “é possível verificar que, 
apesar de ainda ter um aumento 
de casos notificados, esses vêm 
diminuindo, como resultado do 
Mutirão Água Boa - Cidade Limpa 
- promovido pelo Município e 
órgãos parceiros”.

Atualização da Vigi lância 

divulgada ontem aponta que Cas-
cavel tem 2.010 casos suspeitos 
(notificados) de dengue este ano. 
Desses, 1.286 estão em análise, 
aguardando o resultado de exa-
mes; 363 já foram descartados e 
352 apontaram resultado positivo 
para a doença, contraída no próprio 
Município (autóctone), além de três 
mortes confirmadas.

Surto diarreico: 
Saúde registra 
redução 

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel divulgou ontem (7) novo bole-
tim informativo referente ao surto 
diarreico registrado no Município, o 
qual aponta redução no número de 
casos monitorados pelas unidades 
sentinelas (UPAs).

Na última semana epidemioló-
gica (28/4 a 4/5), foram registrados 
331 atendimentos, contra uma 
média superiora a 400 que vinha 
sendo percebida. No início do ano - 
cerca de 90 dias atrás - chegou-se a 
registrar mais de 800 casos.

De acordo com a diretora da 
Vigilância em Saúde, Beatriz Tam-
bosi, “mantemos as orientações 
já repassadas anteriormente em 
relação aos cuidados com a água 
para consumo humano. Vale ressal-
tar que a Companhia de Abasteci-
mento [Sanepar] tem atendido às 
solicitações feitas pelo Ministério 
da Saúde, pela Sesa e pela Secreta-
ria Municipal de Saúde”,  
reforça Beatriz.

Os cuidados a que ela se refere 
é ferver a água antes de consumo 
humano e animal, inclusive para 
lavar frutas e verduras, além de 
outros cuidados com a higiene pes-
soal, como lavar bem as mãos.

inaceitável. Foi gastado muito para 
acontecer isso”, reclama Parra.

Para o vereador, que sempre 
defendeu a manutenção do trans-
porte coletivo nas vias paralelas, 
“foi muito dinheiro jogado fora para 
simplesmente voltar ao passado”.

O desabafo de Parra foi seguido 
pelo vereador Misael Júnior (PSC), 
que cobra um posicionamento das 
empresas e da própria Cettrans em 
relação às medidas. “Em todo o 
mundo os ônibus são retirados das 
vias principais e levados para as vias 
secundárias. Em Cascavel ocorre o 
contrário. Precisamos rever essa 
discussão, inclusive a cobrança da 
passagem em dinheiro e não apenas 
o cartão magnético”, acrescentou.

 

Ônibus voltam à Paraná e à 
Rio Grande e recebem críticas



05HOJE NEWSCASCAVEL, 08 DE MAIO DE 2019



06 LOCAL HOJE NEWS, 08 DE MAIO DE 2019

Tentando resolver 
a situação
O diretor de planejamento e pesquisa 
do IPC (Instituto de Planejamento de 
Cascavel), Adir Tormes, informou que 
o conjunto Gralha Azul foi entregue 
sem as placas porque havia um con-
trato entre o instituto e a empresa 
Shempo - responsável por emplacar 
as ruas -, porém o contrato se encer-
rou antes da entrega do loteamento. 
Adir disse que o IPC está tentando 
resolver o problema: “Nós fizemos 
um projeto com orçamento e já o 
enviamos para a Cohavel [Companhia 
de Habitação de Cascavel] fazer o 
processo de licitação. Acredito que 
ainda esse mês saia o edital”.
O presidente da Cohavel, Nei Haveroth, 
explicou que a companhia ainda está 
fazendo orçamentos. “São poucas 
empresas que trabalham com esse tipo 
de material e com as especificidades 
que têm essas placas. Faz tempo que o 
Município não licita isso, então temos 
pouca referência do material. Acredito 
que até o fim do mês de maio a gente 
consiga essa licitação”.  

O Loteamento Gralha Azul foi 
entregue aos moradores no dia 31 
de maio de 2017. O que era para 
ser o sonho da casa própria logo 
se revelou um pesadelo. Dentre os 
problemas, um deles é a falta de 
placas toponímicas - aquelas que 
indicam os nomes das ruas. São 
13 ruas que formam o conjunto 
localizado no Bairro Interlagos. 
Nenhuma tem identificação. E, 
sem ela, quem mora ali não conse-
gue receber correspondência nem 
mesmo acionar tele-entrega, pois 
os entregadores não conseguem 
chegar ao destino.

Daiane Aparecida de Quadros 
mora no conjunto e revela que, 
quando precisa usar serviços de 

Moradores do Gralha Azul 
pedem identificação de ruas

entrega, precisa ficar em frente à 
casa para acenar ao entregador. 
Nem mesmo a polícia consegue 
se localizar: “Há algumas semanas 
invadiram a minha casa à tarde e 
eu tive que ficar lá na frente, com 
os invasores, esperando a polícia 
chegar”, conta, indignada.  

Se para os moradores é um 
problema, imagine para quem faz 
entrega. As voltas são inevitáveis. 
Cristian Fabian França trabalha 
como entregador de pizza e diz 
que, além do Gralha Azul, outras 
regiões têm esse mesmo problema. 
“Principalmente na região da FAG 
e do Santo Inácio [zona oeste], 
nenhuma rua é emplacada. Então a 
gente liga para o cliente ou usa o 

GPS do celular. Se dependêssemos 
de placas, as pizzas iriam voltar”. 

De acordo com os moradores, 
somente as contas de luz e água 
são entregues nas residências, pois 
são emitidas na hora da medição. 

Dois anos de espera
A moradora Salete Moraes dos Santos conta que pede ajuda da prefeitura desde 

a entrega do conjunto: “Nós fizemos vários pedidos, protocolos, ligamos para 
a Ouvidoria 156, e a resposta é sempre a mesma: de que estão sendo feitas 

licitações”.  Os protocolos já tiveram vários destinatários, entre eles a Cettrans 
e a Secretaria de Serviços e Obras Públicas. O último, inclusive, foi direcionado 

à Secretaria de Obras, e data de 25 de setembro de 2018. De acordo com a 
moradora, até hoje não teve resposta.  Inconformada com a situação, Daiane cita 

que o conjunto Residencial Riviera foi entregue pouco tempo depois, no dia 21 
de setembro de 2017, mas sem esses problemas. “Nós estamos abandonados. 

Colocaram-nos em um miolo”, lamenta. 
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Cascavelenses pesquisam o
que comprar para as mães

CASCAVELENSES andam com as mãos vazias

A três dias do Dia das Mães, há 
muito filho indeciso sobre o que 
dar de presente para a mãe. Caso 
de Eloir Cordeiro: “Por enquanto eu 
estou só olhando e analisando o 
que ela precisa mais e também os 
preços, mas acredito que será um 
presente melhor do que o do ano 
passado”. A filha pretende gastar 
até R$ 150.

A zeladora Simone Maya também 
definiu o valor da compra: R$ 60. 
“Ano passado eu dei um presente 
personalizado, mas ainda não decidi 
o que irei comprar este ano”. 

O “dilema” dos filhos é perce-
bido no dia a dia os lojistas. “As 
vendas ainda estão quietas”, con-
firma o presidente do Sindilojas, 
Leopoldo Furlan. 

Segundo ele, a expectativa é 
de que as vendas aumentem 1,6% 
com relação ao ano passado. 

Preço definido 
Mesmo sendo considerada a 
segunda melhor data do comércio, 
atrás apenas do Natal, os paranaen-
ses pretendem gastar em média 
R$ 125, de acordo com sondagem 
feita pela Fecomércio PR (Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná). 
A recepcionista Rafaela de Fátima 
Seregati sempre divide o valor do 
presente com o irmão. Juntos, eles 
pretendem gastar R$ 200. “Nós sem-
pre compramos juntos. Assim não 
fica tão caro”.
Já Crislaine Onorio da Cruz espera 
comprar uma roupa bonita, mas 
que caiba no orçamento de R$ 80. 
“Ainda estou fazendo pesquisas para 
comprar no sábado”.
O fazendeiro Dirceu de Oliveira já 
escolheu o presente e espera gastar 
o mesmo que no ano anterior, R$ 60. 
“Vou comprar uma sapatilha. Acre-
dito que ela vai gostar mais do que o 
presente do ano passado”. 

Presentes mais caros
Decidida, a administradora Aline Alves Nascimento comprou uma bolsa para a 
mãe. “Eu gastei R$ 269, um valor mais alto do que o ano passado, mas o pre-

sente também é bem melhor”.
Mas gastar a mais nem sempre é vontade própria. “O reflexo desse aumento 

está diretamente ligado ao aumento do preço dos produtos, pois o poder aquisitivo 
das pessoas diminuiu”, explica o economista Rui Eduardo. 

Segundo ele, os comerciantes devem ficar animados com a expectativa no aumento 
das vendas. “Mesmo que seja pequeno, é sempre positivo para o comércio o 

aumento nas vendas, porque aumenta o faturamento das empresas”. 

Presentes 
preferidos

Se você ainda não comprou o 
presente, atenção a esta dica: “Cal-

çados, produtos de perfumaria, 
cosméticos e até mesmo celulares 

entram na lista de pedidos das 
mães”, explica Leopoldo Furlan, 

presidente do Sindilojas. 
“Eu vou dar algo de uso pessoal, 

como hidratantes corporais ou um 
perfume”, diz a vendedora Simone 

Onório Rocha.

Atendimento 
especial

Para atender aos filhos mais 
indecisos, o comércio vai estender 

o horário de atendimento: nesta 
quinta e sexta-feira as lojas abrem 

das 9h às 20h. 

Produção orgânica
 Os produtos orgânicos e as 

demandas da sociedade, princí-
pios, legislação, gargalos e assis-
tência técnica são os principais 
tópicos a serem abordados na 
tarde desta quar ta-feira (8) na 
Areac (Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de Cas-
cavel), promotora do evento ao 
lado do Instituto Emater e apoio 

institucional do Sindicato Rural 
Patronal e Centro Universitário FAG.

A palestrante, engenheira agrô-
noma Márcia Vargas Toledo, do Ins-
tituto Emater de Marechal Cândido 
Rondon, estará em Cascavel para 
apresentar um perfil da atividade 
na região oeste e no Paraná.

A palestra será das 14h às 
16h30, na Areac.
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Espaço APAExonado

Tenha o seu
Cada vaso custo R$ 15 a unidade 
e podem ser encontrados na 
sede da Apae de Cascavel, na Rua 
Manaus, 3.990, no Bairro Tropi-
cal, ou ainda pelo telefone (45) 
3036-4241, com Suzana Tonial.

OFICINA DE CACHEPOT

A interação pela arte com recicláveis

Alunos da Apae de Cascavel estão 
conseguindo unir arte e consciência 

ambiental em um só projeto. Todas as 
segundas-feiras a turma da Oficina de 

Artes com produtos recicláveis tem feito 
a diferença na evolução física e intelec-
tual das pessoas com deficiência e con-
tribuído principalmente para incentivar 
a interação social. É uma forma lúdica 
de transformar materiais inutilizáveis 

em vasos cachepot, que recebem todo 
o acabamento dos alunos para servir 

como adorno para as plantas. 
A ideia deu tão certo que a Escola 

Municipal Aloys João Mann ampliou o 
projeto já existente, denominado Plan-

tando Ideias e Flores, com apoio da pro-
fessora Silvana Leite. “Trabalhar com a 

reciclagem faz com que os alunos olhem 

o mundo de outra forma, voltada à 
reutilização de embalagens com viés de 
respeito ao meio ambiente”, destacou a 
coordenadora do projeto, Suzana Tonial. 

“É uma excelente ferramenta para 
estimular a criatividade e essencial para 

o amadurecimento cognitivo, incenti-
vando as várias formas de expressão”.
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A iniciativa
O idealizador do projeto na Apae de Cascavel, o professor de artes Edivaldo 

Medeiros, relata que tudo começou a partir de uma ideia captada na internet 
e colocada em prática pelos alunos, que trouxeram as embalagens de ama-
ciantes de roupas e começaram a criar as primeiras peças. “Todas as etapas 
de criação do cachepot estimulam várias áreas físicas e sensoriais, gerando 

habilidade, criatividade, paciência e trabalho em equipe”, salientou. 
Para o professor, o projeto já alcançou os resultados esperados, uma vez que 

essas embalagens, em vez de poluir os rios, estão tornando os ambientes mais 
bonitos e alegres.
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Parabéns!
Parabéns especiais para os 
aniversariantes desta sema-
na: Andreia Lavarda, Arlindo 

Nunes, Eneri Antonio Cherubin 
e Roseli Gomes da Silva.

 

Gente Fatos&gente@jhoje.com.br Cia

Toda linda ela, Mariane Alves Leite, em produção de 
Sérgio Macacari

Sandra Julionel, 
no rol de 
aniversariantes 
da semana

Toda plena, Paula Francisco Rossi, em ensaio produzido 
por Juliana Reis

 Eu amo o dinheiro, 
mas não sou correspondido! 

Dança
Cascavel entrou na seletiva da Mostra 

Paranaense de Dança. As apresentações 
serão dias 1º e 2 de junho no Teatro 

Municipal Sefrin Filho. A organização é 
da Associação Brasileira de Apoiadores 

Beneméritos do Teatro Guaíra. Vale 
muito a pena prestigiar.

Oportunidade!
Neste domingo (12) tem a 
10ª Feira Coletiva De Bre-

chós, na República das Cores 
(RuaRui Barbosa, 660). Será 

das 16h às 20h.

 

 Põe na agenda
Em junho, a Orquestra Sinfônica de 
Cascavel apresenta Volta ao Mundo 

Pop. Imperdível!

Lembre-se! Domingo é Dia das Mães, e não chá 
de panela!



que a situação é muito grave. Poliana e João 
armam mais um plano para juntar Luísa e Mar-
celo, mas Débora descobre e estraga tudo. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
André e Isabela, disfarçados de esco-

teiros, conversam com Navarro na porta 
da mansão. As crianças fogem da porta da 
mansão de Isabela. Fiorina fica triste, mas o 
padre conforta a todos com palavras sobre 
o ocorrido. Arthur conta para Geraldo que 
está muito feliz, pois a polícia montou uma 
operação para descobrir sobre a pirataria. 
Geraldo entra em desespero e assim que sai 
da gravadora manda todos saírem do galpão 
e esvaziarem as provas.

ZEZABEL
Jezabel questiona se Acabe acha 

 MALHAÇÃO
Guga afirma a Rita que não pode desres-

peitar a família de Filipe. Jaqueline consegue 
se aproximar de Irina. Rita conhece Regina, 
que acredita que a moça é namorada de 
Guga. Meg alerta Martinha para a forma como 
trata Filipe. Guga aceita sondar Filipe sobre 
Rita. Todos se mobilizam para ajudar Rita a 
encontrar um emprego. Tatoo questiona Anji-
nha sobre a profissão de seu pai. Lígia implica 
com Filipe por causa de Martinha. Martinha 
garante a Meg que conseguirá ir para Londres 
com Filipe. Carla aconselha Raíssa a estu-
dar mais. Guga comenta com Filipe que Rita 
deseja conhecer sua família.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Luz e Adamastor arrumam o local onde o 

corpo de Aranha será colocado. Todos com-
binam suas versões para explicar a morte do 
médico. Mirtes e Stella cuidam de Aranha. 
Murilo, Gabriel e Padre Ramiro temem uma 
represália do assassino. Patrício anuncia na 
rádio a morte de Aranha. Olavo estranha a 
causa da morte de Aranha. Luz conta para 
Sóstenes o plano para encobrir o assassinato 
de Aranha. Valentina se sensibiliza ao chegar 
ao velório, Gabriel a ampara. Mirtes é cari-
nhosa com João Inácio, Stefânia e Guilherme. 

AS AVENTURAS DE POLIANA
Mirela consola Nanci, que acredita ter sido 

traída por Waldisney. Luísa e Marcelo combi-
nam manter o romance em segredo. Nanci 
acorda melhor e decidida a não sofrer mais 
pelo ex-namorado. Lorena tenta convencer 
Raquel de que é melhor que os pais fiquem 
juntos. O movimento na padaria começa a 
melhorar e Durval se alegra. Arlete briga com 
Lindomar por conta das goteiras que enche-
ram a casa de água. Ruth se preocupa com 
a repercussão negativa do vídeo em que ela 
surta na escola. Na O11O, Nadine e Waldisney 
tentam descobrir informações sobre o coquetel 
secreto de Pendleton. Ruth, furiosa, questiona 
os alunos sobre o vídeo dela que vazou e diz 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
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perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
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que o humor dele está muito melhor após
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sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
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ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Aline confirma estar grávida
Em “Órfãos da Terra” Dalila rejeita a proposta de Youssef e o expulsa da mansão. 

Jamil e Laila vibram com sua nova vida. Rania lê a borra do café para Aline e afirma que 
vê uma menina. Cibele comenta com Letícia sobre a situação de Aline. Camila aceita 
trabalhar na recepção do hotel. Bruno confessa seu amor por Laila. Teresa procura 

Norberto e se surpreende ao vê-lo com Valéria. Aline e Caetano se consultam com Letí-
cia. Passam-se alguns meses. Aline confirma sua nova gravidez. Todos ajudam Bruno 
a montar sua exposição de fotografias no centro de refugiados. Almeidinha promete 

encontrar a pessoa que tirou a vida de Aziz. Laila se prepara para dar à luz.
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desnecessária a morte de Elias. Acabe per-
gunta se há outro interesse em seu pedido. 
Levi diz a Phineas que não é idólatra e que 
não pode continuar vendendo ídolos. Phineas 
diz que ele não pode fazer isso e o lembra 
de sua dívida com ele. Obadias diz que ficou 
sabendo dos presentes para a cunhada da 
princesa com imagens de Baal e Aserá. Oba-
dias pede que a deixe voltar para o palácio. 
Acabe diz a Hannibal que seu casamento está 
prestes a acontecer e que por isso haverá um 
reino só. Hannibal já sorri para si, vitorioso, 
entendendo o que Acabe quis dizer. Barzi-
lai fica chocado e pede para o rei repetir o 
que disse. Acabe complementa que os dois 
tomarão conta do exército. Aisha conversa 
com Jaali e diz que está preocupada com as 
pressões que Acabe vem sofrendo. Getúlia 
entra e pede desculpas à Aisha pelo desme-
recimento à sua posição como esposa do rei. 
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Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções 
subirão novamente à superfície e você con-
sequentemente terá dificuldade para controlar 
seus nervos quando fala.

Há boas notícias se aproximando de você. Tau-
rino, você está se sentindo agora mais apto e 
pronto para se concentrar no que é importante. 
O principal será poder parar antes de atingir 
a exaustão.

Suas iniciativas terão repercussões positivas. 
Você está preparado para enfrentar obstácu-
los, a moral é boa ao seu redor e você será 
eficaz com resultados tangíveis.

Você vai se sentir mais feliz se permanecer 
fiel a si mesmo e no que você acredita. Não 
ouça qualquer pessoa. As coisas estão se tor-
nando mais equilibradas para você e depende 
de você pensar antes de agir.

Você vai manter a cabeça mais fria em rela-
ção aos problemas. Qualquer um pensaria 
que gosta de brigar. Você está em boa forma. 
Mantenha os esforços que foram iniciados em 
sua dieta e tudo será melhor.

Sua casa ou questões ligadas ao lugar onde 
mora serão essenciais hoje. Tome cuidado 
para não exagerar fisicamente. Você precisa 
relaxar para ser capaz de redirecionar o foco 
para seus objetivos básicos.

Antes de qualquer coisa, mantenha os seus 
compromissos. Você está em muito boa forma 
e tem uma maneira mais criteriosa para geren-
ciar seus níveis de energia. Você vai resolver 
os detalhes importantes.

As conversas que você terá hoje serão muito 
agradáveis. Você vai desfrutar de cuidar dos 
outros e será recompensado por isso. Não se 
jogue de cabeça em todas as tarefas gigantes-
cas, controle seus impulsos!

Você vai perceber que estava certo de ser 
insistente com uma pessoa em particular. 
Seu estado de ânimo está melhorando e está 
mantendo sua vitalidade em um nível aceitável. 
Faça algum exercício!

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confiam em você, então não abuse 
dessa confiança. Momentos de relaxamento 
permitirão que você descanse, você precisa 
disso. Encontre distração nas artes, nos shows, 

Você vai ser admirado pelo seu espírito. Nin-
guém será capaz de dizer não a você! Mas 
seja paciente, nem todo mundo vai ser capaz 
de manter o seu ritmo. Preste atenção em seu 
fígado, não exagere na sua alimentação.

Você sabe que está indo na direção certa, afirme 
sua posição sem hesitação, mas não seja agres-
sivo. Você está decidido a ter hábitos mais sau-
dáveis e seus níveis de energia se estabilizam. 
Aproveite para reavaliar sua saúde.
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mesmo
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(lat.)

O projeto
de lei aco- 
lhido no

Legislativo

Freguesia
do (?),

bairro de
São Paulo

Gesto que
pode

equivaler
ao "Ei!"

Renée de
Vielmond,

atriz
brasileira

(?) Donner:
criou

vinhetas
na Globo

Cidade
argentina 

de estações
de esqui
Ulisses
Costa,
locutor

esportivo

Abreviatura
para "TV
 Digital"

(?) negro,
região de
intensa 

gravitação

Simulação
comum no
truco e no

pôquer
"Nem tudo
que reluz
(?) ouro"

(dito)
Imposto 

sobre o Va-
lor Agrega-
do (sigla)

Sucesso
comercial

de um
produto

(?) France,
companhia
aérea do
Concorde

Medica-
mento do
coquetel
antiaids

Faça
preces

Satélite
(abrev.)

Não dizer
(?) nem
bê: nada

responder

(?)-Tsé,
filósofo
chinês

Primata
que se

reconhece 
no espelho

(pl.)

Pintora e
escultura 
neocon-
cretista, 

completa-
ria 90

anos em
2017

Antigo nome da
hemácia (Citol.)
Raça de gado do

norte da Índia

Itens lançados no
controle financeiro
Efeito do aumento 

da pressão craniana

Órgão de
normas
técnicas
Que nojo!

A preta
simboliza 
o luto (BR)

Segue
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Górgonas
Grupo de
sintomas

Band-(?),
tipo de
curativo
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Azedo
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rior do sa-
pato (pl.)
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do sifão
Pedra ci- 
catrizante
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netinho
Estádio

moderno
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ligação

Osvaldo
Aranha:
articulou
a criação
de Israel
na ONU

3/aid — air — avc — gir. 4/hans. 6/ibidem. 9/lygia pape.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
06 
01 
03 
10

 Quatorze dias após a tentativa 
de homicídio contra Sandro Rossi, 
que foi atingido por mais de 20 
tiros na frente da própria loja, a 
Delegacia de Homicídios de Casca-
vel continua em busca dos autores. 
A DH afirma que existe uma linha 
de investigação, mas que detalhes 
não podem ser repassados para 

A junção de meninos e meninas 
vítimas de violência ou em situa-
ção de risco social em um mesmo 
espaço trouxe bons resultados, de 
acordo com a Secretaria de Assis-
tência Social de Cascavel. “A inicia-
tiva de juntar os dois públicos em 
um mesmo espaço, que era ado-
tada em outros municípios, trouxe 
uma diminuição significativa na 
evasão, ou seja, de adolescentes 
que deixam o abrigo. O principal 
motivo que pode ter causado isso 
é o fato de a própria estrutura de 
educadores também ser mista e 

CASA ABRIGO:

Junção reduz evasão, mas 
gera queixa de vizinhos

isso traz uma sensação maior 
de família para os jovens, assim 
como a convivência entre eles. Mui-
tos deles, por conta da violência 
sofrida, não têm referência de famí-
lia, com pai e mãe, e essa nova 
formatação dá ao menos uma refe-
rência dessa estrutura”, explica o 
secretário Hudson Moreschi. 

A unificação aconteceu em 
março deste ano e, de acordo com 
a Secretaria, o número de evasão 
caiu de seis (registradas em feve-
reiro) para uma evasão em março, 
já após a unificação.  

Confusão
Já quem mora perto do abrigo 

não gostou da mudança. Moradores 
reclamam que os adolescentes saem 
do local e que muitas vezes, ao retonar, 
principalmente à noite, reúnem-se em 
frente ao local e até brigas são registra-
das, o que atrapalha o sossego. Na noite 
do último domingo, a situação durou 
cerca de 20 minutos. Vizinhos afirmam 
que quando o local abrigava apenas 
meninas, a situação era tranquila. 

Outra vizinha conta que os adoles-
centes pulam o muro para encontrar 
colegas e saem do local normalmente.

O secretário Hudson disse que a 
entrada e a saída dos adolescentes 
não podem ser impedidas. “A casa não 
é uma prisão. Não podemos impedir 
os adolescentes de saírem dali. Uma 
equipe da secretaria esteve no local 
hoje [ontem] e confirmou as queixas 
da vizinhança. Já tivemos uma con-
versa com os educadores sociais do 
local para tentar controlar a situação, 
organizando as saídas e as entradas, 
aperfeiçoando o fluxo e diminuindo os 
problemas”, garantiu o secretário.

Como funciona
A unificação dos públicos masculino e feminino no local é parcial. Os espaços 

comuns como cozinha e sala são compartilhados, mas os quartos e os banheiros 
são separados e não há possibilidade de contato entre os adolescentes.

Atualmente são 16 acolhidos, oito meninas e oito meninos, com idade entre 
12 e 17 anos. Todos são vítimas de algum tipo de violência ou negligência por 

parte da família e quem determina o afastamento do adolescente da família e o 
envio dele para a casa abrigo é o Ministério Público. 

Atentado a empresário segue em investigação
 não atrapalhar o andamento da 

apuração do crime. 
Informações sobre a possibili-

dade de essa segunda tentativa de 
homicídio contra Rossi estar ligada 
à primeira, registrada em novembro 
do ano passado, não é confirmada 
nem descartada pela polícia. 

Rossi foi atingido por diversos 
tiros na manhã do dia 24 de abril 
em sua loja de bebidas no Bairro 
Santa Cruz. Ele teve 24 per fura-
ções (que podem ser entrada e 
saída do projétil).

O carro utilizado no atentando 
foi encontrado abandonado em 

uma plantação na BR-467 no sen-
tido a Toledo. Diligências foram 
realizadas na região, mas nenhum 
suspeito foi encontrado. Sandro 
está internado no HU e seu estado 
de saúde ainda é grave. 

O caso de Rossi é a segunda 
tentativa de homicídio ainda não 
esclarecida este ano. A outra 
aconteceu no dia 13 de janeiro no 
Bairro Presidente e a vítima foi Acir 
César Husein, vítima de disparo de 
arma de fogo enquanto andava na 
rua. A solução desse caso depende 
de uma perícia a ser realizada pelo 
Instituto de Criminalística.
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Newton Monteiro, de 68 anos, ficou 
ferido após uma colisão entre dois 
carros registrada no fim da manhã de 
ontem na esquina das Ruas Paraná e 
Manoel Ribas, no Centro de Cascavel. 

Por causa do impacto, o carro em 
que ele estava teve a porta amassada, o 
que impediu sua retirada do veículo. Ele 
foi socorrido ainda dentro do carro e, 
depois de estabilizado, retirado  
pelo porta-malas. 

Um dos carros teria avançado o sinal 
vermelho e causado a batida.

Além de Newton, duas mulheres, 
uma de 72 e outra de 40 anos, que 

Os moradores do Bairro Santa 
Cruz, nas proximidades da esquina 
das Ruas Apinajés e Txikaos, zona 
oeste de Cascavel, onde um aci-
dente grave entre uma moto e um 
caminhão foi registrado no fim da 
manhã de ontem, reclamam da 
falta de sinalização no local. 

Eles dizem que não há sinaliza-
ção horizontal alertando sobre a via 
preferencial e que a placa caiu e foi 
escorada, o que dificulta a visuali-
zação dos motoristas. 

Os moradores afirmam ainda 
que já entraram em contato com a 

prefeitura por meio do 156 pedindo 
que o problema fosse resolvido, mas 
que até o momento nada foi feito. 

A Cettrans informou que a solici-
tação está no cronograma de obras 
e que será executada em breve.

No acidente, Patrícia Santos 
de Jesus, 20 anos, teve diversos 
ferimentos pelo corpo e no rosto. 
Ela estava na moto e, de acordo 
com testemunhas, teria avançado 
a preferencial por conta da sinaliza-
ção falha. A jovem foi encaminhada 
à UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) Tancredo Neves.  

Moradores reclamam 
da falta de sinalização

MORADORES já solicitaram diversas vezes a 
pintura de sinalização

 FÁBIO DONEGÁ

Ferido ao bater  
em carreta

Um jovem de 20 anos teve feri-
mentos moderados ao bater de 

moto em uma carreta na BR-369 
a cerca de dois quilômetros do 
Trevo Cataratas, em Cascavel. 
Os dois seguiam em sentido 

contrário e a batida aconteceu 
quando a carreta fazia uma mano-
bra para acessar uma empresa. 
Rubens Pereira Zilio teve diver-
sos ferimentos e foi levado à 
UPA Tancredo. A carreta ficou 

atravessada na pista e o trânsito 
ficou impedido causando filas de 

veículos nos dois sentidos.   

Pelo menos 14 agentes penitenciários da 
PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) 
passaram por treinamento para o uso de 
equipamentos de combate a incêndio com 
integrantes do Corpo de Bombeiros de 
Cascavel. O treinamento teve partes teórica 
e prática. Uma simulação de incêndio foi 
montada e os servidores tiveram de empre-
gar as técnicas de combate com o uso de 
extintores. A ideia é preparar os servidores 
para que estejam preparados para agir em 
caso de uma ocorrência real.  

CARRETA ficou atravessada no meio da rodovia

AÍLTON SANTOS 

FÁBIO DONEGÁ

estavam no mesmo carro que ele, 
tiveram ferimentos leves e recusaram 
encaminhamento hospitalar. No outro 
veículo ninguém se feriu.  

Idoso ferido

Treinamento PICDEPEN
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A hora e a vez delas
 Universo até pouco tempo restrito aos 

homens, o mundo das lutas é todo delas. 
Neste fim de semana, no maior evento de 
artes marciais mistas do esporte, a luta 
principal do UFC 237, no Rio de Janeiro, 
será entre duas mulheres, a paranaense de 
Umuarama Jéssica “Bate-Estaca” Andrade e 
a estadunidense atual campeã dos palhas 
(52 kg) Rose Namajunas. Destaque também 
para uma representante do MMA cascave-
lense no octógono, Melissa Gatto (foto), que 
fará a segunda luta do evento contra a carioca 
Talita Bernardo. O card preliminar está mar-
cado para iniciar às 18h15.

Natural de Campinas (SP), Melissa Gatto, 
que completou 23 anos na última quinta-
-feira (2), foi criada e mora em Cascavel, 
onde iniciou no espor te aos 8 anos de 
idade. Há cinco anos ela treina com o pro-
fessor Marcelo Horikawa no Team Bronx/
Academia Spartacus.

Faixa roxa de jiu-jítsu, Melissa gosta da 
luta em pé, mas tem como ponto forte a luta 
de chão, assim como sua adversária, faixa 
preta de jiu-jítsu. “Faz parte da preparação 
estudar a adversária e também trabalhar a 
ansiedade para estrear no UFC. A Melissa 
está tranquila e confiante”, diz Horikawa, 
que ontem embarcou para o Rio de Janeiro 
de Curitiba, onde sua atleta passou os últi-
mas dias em treinamento com o Mestre 
Vinícius Vina, ex-UFC e TUF Brasil, e criador 
do Team Bronx. 
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Não por acaso
Melissa Gatto não chegou por acaso ao UFC. Ela 
terminou o ano de 2018 na liderança do ranking 

nacional de MMA no peso galo (61,2 kg), mas 
atualmente é a segunda colocada, atrás da capixaba 

Karoline Rosa, contra quem fez sua última luta 
e venceu por finalização no primeiro round, em 

setembro de 2018, no Nação Cyborg 3, em Curitiba. 
Aliás, apenas no ano passado Melissa lutou quatro 
vezes, com três vitórias (as outras foram no Nação 

Cyborg 1, em Curitiba, e no World Kombat Challenge 
35, em Clevelândia) e um empate (PFC 2 - Pantanal 

Fight Champions 2, no Mato Grosso do Sul). No total, 
em oito lutas profissionais, desde a estreia em 2010, 

Melissa Gatto tem seis vitórias e dois empates.

Em Cascavel
Vale lembrar que a brasileira protagonista da luta principal 
do UFC 237 também passou por Cascavel antes de chegar 

ao UFC. Duas de suas vitórias no esporte ocorrem no Heavy 
Fighting Championship, realizado em 2012. Depois de assinar 

com o Ultimate, Jéssica esteve outras diversas vezes em 
Cascavel, para ministrar camping com atletas locais.

Seis mulheres
O UFC 237 será mesmo o evento das mulheres. Quatro lutas e 

seis brasileiras no octógono no Rio de Janeiro. Além do desafio do 
cinturão por parte de Jéssica Andrade e da luta entre Melissa Gatto 
e a carioca Talita Bernardo, haverá o duelo entre a paulista Luana 
Dread e a carioca Priscila Pedrita, e o embate entre a paraibana 

Bethe Correia e a mexicana Irene Aldana.
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CASCAVEL, 08 DE MAIO DE 2019

1- JESANIAS SILVA DA PAIXÃO JUNIOR E NAYARA SANTOS RODRIGUES DA SILVA
2- LÉDSON LUIZ LEOPOLDO E LUCIMARA SCHMIDT
3- DANIEL HENRIQUE DIAS E ANA PAULA SEMCHECHEM
4- LUIZ UGUCCIONI E EDUVIRGES APARECIDA MONTECINO

 ARQUIVO ATLETAS    

Maria “Sinistrinha”, a
nova geração do MMA

Outra atleta de Cascavel 
que trilha o caminho rumo ao 
UFC é Maria Heloísa Belanson 
(foto), de apenas 14 anos e 
que no último fim de semana 
se tornou tetracampeã para-
naense de kickboxing, na 19ª 
edição do campeonato esta-
dual, realizada em Maringá.

A competição reuniu cerca 
de 200 atletas, de 20 equipes 
de 25 cidades do Estado, e foi 
seletiva para o Brasileiro da 
Modalidade, que será em Soro-
caba (SP) no próximo mês.

Maria “Sinistrinha”, como 
é conhecida a cascavelense, 
conquistou três medalhas 
de ouro em Maringá, nas 
categorias Point Fight, Light 
Contact e Kick Light, o que 
ajudou a equipe Diamond’s/
On Prime, das academias 

TNT Thai Kick Jiu e CT Sor-
riso, dos treinadores Henri-
que Sorriso e Rony Belan-
son, terminar o Paranaense 
na terceira posição da clas-
sificação geral por equipes.

Sinistrinha treina desde os 
7 anos de idade e compete 
desde os 9, e além de tetra-
campeã paranaense ela tem 
como destaque, no kickboxing, 
o título de campeã brasileira, 
de campeã da Copa América 
Brasil Open e de bicampeã da 
Copa Paraná.

Há pouco mais de um 
mês, ela venceu no Circuito 
Cascavel Thai Force de Muay 
Thai e se habilitou para dispu-
tar o cinturão da competição 
no fim do ano. Sua próxima 
disputa deverá ser Brasileiro 
de Kickboxing.

A equipe
Além de Maria Heloísa 

Belanson, a equipe Dia-
mond’s/On Prime conquistou 
medalhas no Paranaense em 
Maringá com Henrique Sorriso 
(um ouro e três pratas), Natha-
lia Pereira (um ouro e duas pra-
tas), Luana Benites (três ouros 
- ), Matheus Benites Dhamer 

(uma prata), Nathan Lucas (um 
ouro, uma prata e um bronze), 
Marcos Roberto (um bronze) e 

João Victor (um bronze).
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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PLACAR DE ONTEM
        LIBERTADORES

 Nacional ?x? Cerro Porteño
 Zamora ?x? Atlético-MG
 Alianza Lima ?x? Palestino
 River Plate ?x? Internacional

   FUTSAL SÉRIE OURO
 Marechal ?x? Matelândia
 Dois Vizinhos ?x? Pato

COPA DO BRASIL
 Vila Nova* ?x? Juventude*
    * Na próxima fase

Grêmio x Católica
A fase classificatória da Libertadores 
2019 será encerrada nesta quarta-
-feira com uma decisão direta pela 
vaga às oitavas de final pelo Grupo 
H: Grêmio x Universidad Católia, às 
19h15, na Arena, em Porto Alegre. 
Quem vencer se juntará ao Libertad 
no mata-mata. O time paraguaio já 
está garantido na liderança, com 12 
pontos, enquanto brasileiros e chilenos 
estão empatados com sete pontos, 
mas com os gaúchos em vantagem nos 
critérios de desempate. Assim, em caso 
de igualdade no Rio Grande do Sul, o 
Imortal seguirá adiante.

Champions
Ajax e Tottenham decidem, nesta 
quarta-feira, quem se classifica para a 
grande final desta edição da Liga dos 
Campeões. A partida vai ser às 16h 
(de Brasília), na Amsterdam Arena, na 
Holanda. Na ida, vitória dos holande-
ses, por 1 a 0, na Inglaterra. Apesar 
da vantagem construída fora de casa, 
o Ajax não entra em campo acomo-
dado diante de seu torcedor. Afinal, 
ostenta um retrospecto incômodo 
como mandante, não tendo vencido 
em Amsterdã nem nas oitavas nem 
nas quartas de final.  

JOGAM HOJE
              LIBERTADORES

19h15 Cruzeiro x Emelec
19h15 Grêmio x U. Católica
19h15 Huracán x Deportivo Lara
19h15 Rosario Central x Libertad
21h30 Jr Barranquilla x Melgar
21h30 LDU x San José
21h30 Palmeiras x San Lorenzo
21h30 Peñarol x Flamengo

            SUL-AMERICANA
17h Est. de Mérida x Arg. Juniors

              LIGA DOS CAMPEÕES
16h Ajax x Tottenham 

 Pressionado por causa da ins-
tabilidade vivida na temporada, o 
Flamengo faz seu mais importante 
do ano até aqui nesta quarta-feira, 
dia no qual coloca sua vaga às oita-
vas da Libertadores em jogo contra 
o Peñarol, às 21h30 (de Brasília), 
no Estádio Campeão do Século, em 
Montevidéu, pela última rodada da 
fase classificatória pelo Grupo D.

O Rubro-Negro lidera a chave 
como os mesmos nove pontos dos 
uruguaios, mas é seguido de perto 
pela LDU, que tem sete pontos e 
hoje recebe o já eliminado San 

Flamengo desafia Peñarol
José, no Equador. Ou seja, derrota 
flamenguista aliada a triunfo equato-
riano significará a eliminação precoce 
do Fla. Já o empate garantirá brasilei-
ros e uruguaios na próxima fase.

A missão ingrata do Flamengo 
começa pelo fato de o Peñarol ser 
praticamente imbatível em casa. 
Pelo menos tem sido assim em 
2019. Em dez jogos o time uru-
guaio coleciona oito vitórias e dois 
empates, num aproveitamento de 
86%, além de ter balançado as 
redes ao menos uma vez em todos 
os jogos como mandante este ano 

– foram 23 gols marcados (média 
de 2,3) e apenas cinco sofridos 
(média de 0,5).

Clima hostil
Outro fator que dificultará a missão flamenguista é consequência do jogo de ida entre 

as equipes, no Maracanã. Na ocasião, na derrota por 1 a 0, torcedores das duas equipes 
entraram em confronto, o que resulta em um brasileiro ainda internado no hospital 

e três uruguaios ainda detidos no Rio de Janeiro. A torcida do Peñarol tem tratado de 
deixar o clima tenso para o reencontro entre as equipes desde então.

Quem tem Georginio Wijnaldum (foto) e Divock Origi não precisa 
de Mohamad Salah nem de Roberto Firmino. Pelo menos esse deve 
ser o grito da torcida do Liverpool quando os Reds não puderem 
contar com os astros da equipe. É que os dois venceram “sozinhos” 
o Barcelona na tarde de ontem, num feito que parecia ser impossível 
depois de a equipe espanhola ter vencido por 3 a 0 o jogo de ida 
da semifinal da Liga dos Campeões. Em casa, o Liverpool pressionou 
o time de Lionel Messi desde o primeiro minuto de jogo. Tanto 
que abriu o placar logo aos 7min, com o belga Origi, que já havia 
salvado o time no fim de semana, com o gol que manteve a equipe na 
disputa pelo título da Premier League. Depois, no segundo tempo, 
brilhou a estrela de Wijnaldum. Ele balançou as redes aos 8min e 
aos 10min, empatando o jogo no placar agregado. Aos 33min, 
quando os torcedores de ambas as equipes tentavam entender o 
que estava acontecendo, Origi, novamente, marcou o gol da vitória 
do Liverpool e da eliminação do Barça: 4 a 0.

UEFA
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