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Reaberto processo
para inscrições ao
Conselho Tutelar

PÁGINA

04
Mutirão pretende
sanar 3 mil pontos
escuros da cidade

PÁGINA

07
Acusado de tentar 
matar mãe e filha 
vai a júri popular

PÁGINA

13

 Cadê o frio?
O comércio de Cascavel está preocupado com as vendas de inverno. Com 

um outono ameno, a procura por artigos mais quentinhos não cresce e 
os lojistas já fazem promoção da estação que ainda nem chegou. A boa 

notícia é que a previsão é de queda nos termômetros ainda nesta semana.
l Pág. 7

Com a saída de Rubens Griep da Secretaria da Saúde, o prefeito Leonaldo 
Paranhos quer contratar uma auditoria para acompanhar o que pode ser feito 

para garantir maior eficiência da gestão pública. A medida adotada agora incluirá 
um pente-fino para verificar se o plano de governo está andando de acordo com o 

estabelecido desde a posse, em janeiro de 2017. 

Após perder secretários,
Paranhos quer auditoria

l Pág. 3

Bebê é mordido por cão dentro de Cmei 
l Pág. 12
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘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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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Fases da lua

Cascavel Curitiba

 A renovação inútil
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 “Isso aqui é 
nosso. Isso aqui 
eu ponho quem 

eu quiser... a melancia 
que eu quiser aqui, eu 

vou colocar”. 
Em 2016, o então sena-
dor Hélio José (Pros-DR) 

ganhou os holofotes 
quando foi divulgada 

uma gravação em que 
ele dizia que poderia nomear 

até uma melancia (ele chegou 
a ter mais de 90 funcionários 
em seu gabinete). Agora, ele 
acaba de ser nomeado assis-

tente parlamentar intermediá-
rio na presidência do Senado, 

com decreto assinado pelo 
presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre (DEM-AP). 
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Quarta

Nublado

Há apenas seis meses, festejávamos jubilosos a renovação do 
Congresso Nacional. Afinal, a eleição mudou os componentes da 
Câmara dos Deputados em quase 50% e o Senado em estratosféricos 
85%. Que maravilha, pensamos!

Finalmente a população brasileira, cansada de tantos mensalões, 
petrolões, dinheiros em malas, em cuecas, em caixas de papelão, em 
contas no exterior, tinha eliminado por meio do voto as velhas e ordinárias 
“ratazanas” que durante vários mandatos apenas vilipendiaram o erário, 
legislando de acordo com seus interesses pessoais. A velha política tinha 
sido varrida. O povo mandou seu recado, as ruas rugiram. Tremei políticos, 
assim pensávamos. Pela exemplar via democrática, os “maus” foram afas-
tados e os eleitos irão se comportar de modo diferente. Correto?

Ledo engano. Passados três míseros meses de atuação do “novo” 
Congresso, o que vemos? As mesmas práticas de sempre. Deputados 
e senadores legislando de costas para os interesses do povo e pen-
sando em si ou nos interesses corporativistas. Alguns poucos exem-
plos: Qual o real interesse em retirar o Coaf do Ministério da Justiça? 
Por que a chamada Lava-Toga, a Lava Jato de setor Judiciário, não 
anda e, em contrapartida, o STF estende a imunidade parlamentar 
aos deputados estaduais?

Por que todos, ou quase todos, afirmam que a Reforma da 
Previdência é fundamental para o retorno ao crescimento sustentável 
da economia, mas ficam colocando obstáculos para negociarem ou 
chantagearem o Executivo?

Lamentavelmente, constatamos que nada mudou. Velhos, novos e 
seminovos políticos, com raríssimas exceções, não querem abrir mão 
de seus privilégios, de maracutaias, de suas aposentadorias. 

Parece que basta tomar posse e tudo muda para pior. Esquecem a 
civilidade, a honradez, o desejo e as necessidades da população. É como 
uma praga, uma doença suprapartidária. O problema é que o resultado 
dessa política não afeta os privilegiados e sim os mais necessitados. 

Estamos nos tornando um país de miseráveis. Enquanto dezenas 
de milhões não têm acesso a esgoto, altos “servidores” públicos se 
banqueteiam com lagostas e vinhos raros entre outros desatinos. O 
que fazer para eliminar essa praga?  
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

‘‘ 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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de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Sismuvel x Paranhos
O Sismuvel (Sindicato dos Servidores Municipais de Cascavel) 
e a Comissão de Negociação ainda não tiveram reunião com 

o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) para debater a pauta 
de reivindicações. Conforme o Sindicato, todas as reuniões 

agendadas foram canceladas e/ou adiadas e muitas das 
propostas feitas pelos representantes dos servidores foram 

negadas. Diante da situação, nesta quarta-feira, às 19h, haverá 
assembleia geral ordinária, no Edifício Felipe Adura, para 

discutir as ações a serem desempenhadas para pressionar a 
gestão municipal. 

Verba obrigatória
A administração municipal determinará por força de lei o 

montante anual a ser gasto com a manutenção de estradas 
rurais, como já é feito com saúde e educação. A proposta 
elaborada pelo Executivo municipal será encaminhada à 

Câmara, obrigando as futuras gestões a investir no campo. A 
ideia é melhorar a infraestrutura rural.

Apesar de já manter 
um serviço de verificação 
dos ser viços em anda-
mento nas secretarias, 
por meio da Secretaria 
da Casa Civil, Transparên-
cia, Prevenção e Combate 
à Corrupção, o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
espera a contratação de 
uma empresa para realizar 
uma auditoria externa.

A licitação será reali-
zada em breve. A inten-
ção é acompanhar o que 
pode ser feito para garantir 
maior eficiência da gestão 
pública. O procedimento é 
parecido com o feito para 
a reforma administrativa, 
quando nem todos os 
apontamentos sugeridos 
no laudo técnico foram 
adotados, mas, mesmo 
assim, a expectativa é de 
que os profissionais con-
tratados possam dar um 
direcionamento ao desem-
penho da gestão, visto que 
já é feita contagem regres-
siva  para o atual governo 
implantar todas as ações 
e as políticas propostas. 

A medida adotada agora 
incluirá um pente-fino para 
verificar se o plano de 
governo está andando de 
acordo com o estabele-
cido desde a posse, em 
janeiro de 2017.

Essa medida era pre-
vista antes mesmo da 
saída de Rubens Griep da 
Secretaria de Saúde, que no 
último fim de semana enca-
minhou mensagens via What-
sapp a vereadores comuni-
cando que permaneceria no 
cargo só até o prefeito apre-
sentar um substituto. 

Após saber da exo-
neração por terceiros, 
ontem Paranhos pediu 

Colcha de 
retalhos
Mais que as emendas 
ao projeto que define 
critérios para abertura de 
condomínios só mesmo 
o tanto de críticas feitas 
pela oposição ontem 
durante sessão na Câmara 
para erros frequentes do 
Executivo municipal ao 
encaminhar as propostas 
ao Legislativo. Foram seis 
emendas protocoladas 
só pela manhã ao texto 
que tramita há meses nas 
comissões permanentes. 
“Todos [projetos] têm 
que ter remendos”, 
observou Olavo Santos 
(PHS), que cogitou quatro 
modificações votadas hoje.

Reservado
Os vereadores Sebastião 
Madril, Mauro Seibert, 
Fernando Hallberg, 
Pedro Sampaio, Celso Dal 
Molin e Jorge Bocasanta 
assinaram emenda que 
garante a obrigatoriedade 
da reserva de área para 
a prefeitura e que esteja 
situada nas imediações 
dos condomínios e não em 
qualquer lugar da cidade. 

Abandonadas
Com a discussão sobre os 
condomínios, levantou-se outra 
questão: onde estão os terrenos 
que obrigatoriamente devem 
ser repassados ao Município 
na abertura de loteamentos? 
O vereador Rafael Brugnerotto 
apontou que há R$ 1 bilhão - 
estimados - de lotes que não 
foram oficialmente repassados 
pelos empreendedores e 
que alguns deles estão sendo 
revendidos. “Antes de 2013, há 
muitos terrenos que não foram 
escriturados e permanecem em 
posse das loteadoras”, denuncia. 
Rafael pedirá um levantamento 
nos cartórios para apontar com 
segurança quantos terrenos 
estariam nessas condições.

Puxão de orelha
O vereador Jorge Bocasanta não 
mede as palavras para criticar 
e ontem o alvo foi o Gaeco. 
Bocasanta diz que levou uma 
denúncia há quatro anos e até 
agora não obteve respostas: 
“Gaeco continua dormindo - tem 
preferência por um ou outro. 
Os condomínios de Cascavel 
cometem fraude milionária, 
não doaram nada ao Município, 
fizeram 100% [dos lotes] e 
autoridades ganharam lotes nos 
condomínios”, denuncia.

Após baixa na Saúde,
Paranhos quer auditoria

que houvesse o desliga-
mento de Rubens Giep 
pelo Recursos Humanos 
e declarou que nesta 
semana anunciará o 
novo secretário. 

As apostas são grandes 
no ex-secretário Reginaldo 
Andrade - servidor de car-
reira na Saúde. A exonera-
ção de Griep foi publicada 
na edição desta terça-feira 
(21) do Diário Oficial.

Rubens era um dos 
secretários que se man-
tinham firme no cargo 
desde o início do man-
dato, embora sua saída já 
tenha sido cogitada outras 
vezes. “[Rubens] É uma 
peça importante, desde o 
início do mandato. Conse-
guimos avançar em ações 
e investimentos. Por uma 
questão pessoal ele pede 
exoneração e vamos res-
peitar. Estou analisando 
um novo secretário, um 
gestor que possa dar 
cont inuidade e imple-
mentar o que planeja-
mos”, disse Paranhos. 

O prefeito pretende 
ainda neste ano inaugurar 
novas unidades básicas de 
saúde e no ano que vem 
abrir o Hospital Municipal, 
por meio de uma PPP (Par-
ceria Público Privada).

Sobre a saída de 
Rubens, Paranhos afirma 
que a cobrança é grande 
ao setor e que por isso 
o c o r r e m  e v e n t u a i s 
desentendimentos: “Há 
[cobrança] todo dia. Cobro 
muito pois sou cobrado. 
Cobro a Secretaria da 
Saúde com maior peso 
devido à demanda. Todo 
dia precisamos melhorar”. 
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Felicidade do Idoso
Pelo menos 1,5 mil pessoas são 
aguardadas para a sétima edição 
do Programa Felicidade do Idoso, 
nesta quinta-feira (23), no Parque 
de Exposições Celso Garcia Cid, em 
Cascavel. O evento é promovido pela 
Secretaria de Assistência Social com o 
objetivo de oferecer lazer e cidadania 
para a terceira idade.
Até o fim de 2019, ainda devem ocor-
rer mais duas edições do programa: 
uma em agosto e outra em outubro. 
Nesta quinta, são esperados idosos 
de Cascavel, Boa Vista da Apare-
cida, Rio do Salto, Juvinópolis e 
Corbélia, que, após o credencia-
mento, às 8h, poderão participar 
de atividades culturais, de saúde, 
esportivas, ocupacionais, além de 
serviços oferecidos como corte 
de cabelo, assistência do Procon e 
exame de catarata.
Um vale-almoço é oferecido para 
os idosos, com retirada às 10h. A 
refeição será servida a partir das 
12h30. Os participantes devem 
levar talheres e garrafa de água. As 
atividades seguem até as 17h.

Reaberto processo 
ao Conselho Tutelar

A Comissão Organizadora do 
Processo de Escolha dos Mem-
bros do Conselho Tutelar para o 
quadriênio 2020-2023 informa 
que estão reaber tas as inscri-
ções ao processo seletivo, que 
seguem novas etapas até a 
prova escrita, que será realizada 
no dia 30 de junho de 2019.

Esse é o primeiro ano que 
a eleição dos conselheiros em 
Cascavel será antecedida exame 
de conhecimentos específicos, 
de caráter eliminatório e por 
avaliação médica e psicológica, 
igualmente de caráter elimina-
tório, visando à escolha de pro-
fissionais com nível de conhe-
cimento cor respondente às 

competências exigidas ao cargo 
de conselheiro tutelar.  

Candidatos que já estavam 
inscritos por meio do Edital 
001/2019 devem acompanhar 
o Edital de Reaber tura do Pro-
cesso 011/2019 para garantir 
a participação nas demais fases 
do processo. Os 86 candidatos 
já habilitados no processo ante-
rior permanecem inscritos. Os 34 
inabilitados na fase de entrega de 
documentos podem reapresentar 
a documentação até o dia 24 e 
buscar a validação da inscrição.

É importante observar os requisi-
tos necessários para assumir a fun-
ção de Conselheiro Tutelar antes 
de efetuar sua inscrição.
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O triste diagnóstico
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Osmar Valansuelo nasceu em 
Horizontina (RS), onde, em 1960, 
conheceu a esposa Selma, com 
quem viveu 58 anos e teve sete 
filhos: Zélia, Élio, José, Celita, Gil-
berto, Gilmar e Ivan.

Três anos depois, Osmar e 
Selma vieram para o Paraná, 
onde viveram por 25 anos na 
cidade de Bela Vista da Caroba 
e somente em 1988 foi que 
decidiram escrever em Cascavel 
outro capítulo da sua história.

Osmar era um homem 

Magali Cristina Brum, natu-
ral de Chavantes (SP), deixou a 
terra natal em 1985, quando 
veio a Cascavel em busca de 
trabalho, acompanhada pela 
mãe. Na época, a sorridente 
jovem tinha apenas 14 anos.

Após conseguir emprego 
como empregada doméstica, 
Magali enxergou Cascavel 

Mãe guerreira e sorridente
como a possibilidade para 
estabelecer morada e consti-
tuir família. E assim o fez. As 
filhas Bianca, Camila Mayara e 
Mariângela são todas naturais 
de Cascavel. “Ela era uma pes-
soa feliz e gostava de ajudar as 
pessoas que precisavam. Nada 
nunca a derrubou”, descreve a 
caçula Bianca.   

Magali Cristina Brum recebeu o diagnóstico de um câncer 
gástrico metastático no dia 30 de abril e desde então lutava 
para sobreviver. Na quinta-feira dia 9 a mãe foi fazer um teste 
de quimioterapia, mas não obteve resultado positivo. E assim, 
no auge da sua vida, aos 47 anos, Magali deu seu último suspiro. 
Além das filhas, deixou duas netas, uma de dez e outra de três 
anos. Bianca conta que a mãe sempre se manteve forte: “Ela 
aguentava sozinha para não preocupar as filhas”.  

Há poucos meses 
Osmar Valansuelo desco-
briu o câncer nos ossos e 
na próstata. No dia 12 de 
maio ele foi internado e 
faleceu três dias depois: 
“Ele nunca será esquecido, 
pois sempre estará vivo no 
coração da família toda”.  

Diagnóstico

Vontade de viver X câncer 
alegre, honesto e trabalha-
dor. “O que mais o alegrava 
era reunir a família aos domin-
gos, tomar chimarrão, comer 
churrasco e assistir ao time do 
coração jogar, o Grêmio”, conta 
a nora Gisele Valansuelo.

Segundo ela, o sogro 
sempre se mostrava grato 
pelo dom da vida. “Ele disse 
que valeu a pena deixar uma 
grande herança: sua família, 
com 16 netos, 13 bisnetos e 
uma tataraneta”.  

MAGALI, sempre 
sorrindo

Osmar ao lado da esposa, Selma

A família reunida, como o alegrava
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

A Secretaria de Serviços e Obras 
Públicas começou sábado (18) um 
mutirão de reparos na iluminação 
pública de Cascavel, concentrando 
as equipes na região norte, espe-
cificamente no Bairro Interlagos, 
onde o mutirão deve permanecer 
durante a semana. 

Nesse bairro foram mapeados 
417 pontos escuros, que devem 
ser resolvidos com essa concentra-
ção de serviços que envolve qua-
tro caminhões e oito profissionais. 

Dois pares de tênis por R$ 100; 
botas por R$ 59 e casacos de 
inverno a R$ 99 são as estratégias 
dos comerciantes cascavelenses 
para atrair os consumidores que 
resistem a investir em artigos do 
inverno mesmo com a estação já 
se aproximando. 

O frio da semana passada até 
levou um pouco do movimento às 
lojas, mas foi fraco. 

Gerente de uma loja de calça-
dos da cidade, Eva de Lima Muniz 
está ansiosa pelo frio mais rigo-
roso: “Temos expectativa de vender 
tudo, mas para isso o frio precisa 
chegar e ficar”. 

Com as inconstâncias do clima, 
o consumidor fica tímido e por 
enquanto só dá aquela “olhadinha”. 
“Eu gosto muito de olhar, mas pon-
dero nos gastos e só compro quando 
tenho certeza da compra”, afirma a 
estudante Natalia Castro.

Com a grana curta, a pesquisa 
tem se tornado algo essencial 
aos consumidores e as compras 
só são feitas depois de ver muita 
vitrine. “Eu vim para comprar, mas 
estava à procura de uma loja que 

Lojistas torcem pelo frio
para aumentar vendas

vendesse roupas para crianças e 
adultos para comprar tudo em lugar 
só”, conta a auxiliar administrativa 
Camila Santos. 

Inverno daqui 
a um mês 

A estação mais fria do ano só chega 
daqui a um mês, no dia 21 de junho. Os 
comerciantes ficam monitorando a pre-
visão do tempo na esperança de que a 

temperatura caia e a movimentação nas 
lojas atinja o esperado: “A expectativa é 
de que esta semana faça frio novamente, 

então a gente espera que aqueça o mer-
cado”, fala, esperançoso, o gerente de uma 

loja de roupas Rogério Gonçalves.  Conforme 
o Instituto Simepar, as temperaturas caem 
a partir de quarta-feira para 12ºC a mínima 
e chegam a 8ºC no sábado, provavelmente 

o dia mais frio do ano. 

CONSUMIDORES pesquisam muito 
e compram pouco

“Vamos ficar aqui até terminar esses 
pontos. Esperamos concluir em uma 
semana”, afirmou o secretário de 
Serviços e Obras Públicas, Adelino 
Ribeiro, que acompanha os serviços. 

Em toda a cidade, há 3 mil pon-
tos mapeados. A meta é fazer uma 
região por semana.

OS TRABALHOS
Os técnicos verificam cada local 

e atendem a demanda conforme 
a necessidade, o que leva tempos 

diferenciados de trabalho. Em 
alguns casos, apenas a lâmpada 
está queimada e em dez minutos o 
problema é solucionado. Em outros 
postes, o relé ou todo o equipa-
mento precisa ser substituído, 
então o serviço pode levar até meia 
hora. “Após concluir o Interlagos, 
devemos voltar para a região do 
Santa Felicidade”, adianta Adelino.

Denúncias e solicitações devem 
ser feitas para a Ouvidoria pelo 
telefone 156.  

Mutirão visa sanar pontos escuros no Interlagos
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  MALHAÇÃO 
Daniel vê quando Carla é ameaçada pelos 

bandidos no Baixadas e avisa à polícia. Rita 
conta para Raíssa sobre seu falso namoro 
com Guga. Marco tenta convencer os bandi-
dos a se entregarem. Cléber pede que Anjinha 
conte sobre eles para seu pai. Os bandidos se 
rendem, e Carla agradece Marco. Lara pede 
que Aparecida a alerte caso Filipe deixe Rita 
se aproximar de Nina. Camelo culpa Tatoo 
pelas pichações no colégio. Filipe mostra a 
Rita os vídeos antigos de Nina.

VERÃO 90
Herculano se revolta com a desconfiança 

de Janaína e suspeita de que Jerônimo 
está envolvido no roubo da receita. Hercu-
lano decide terminar o relacionamento com 
Janaína. Lidiane tenta convencer Jofre a pre-
judicar Figueirinha. Floriano tenta acalmar 
Álamo, que está convencido de que a Top 
Wave irá acabar. Jerônimo comemora com 
Vanessa o término do namoro de Herculano 
com Janaína. Diego e Candé se entendem. 
Mercedes providencia a inclusão de Jerônimo 
na sociedade da PopTV. Manu aceita o convite 
de Jerônimo para jantar em sua casa, mas não 
conta a João. Jerônimo beija Manu.

A DONA DO PEDAÇO
Rael, filho de Ticiana, alerta a famí-

lia sobre a fuga de Maria. Miroel, Ticiana e 
Vicente procuram Maria pela igreja. Aírton 
e Josiane levam a afilhada Maria para a 
rodoviária. Ademir se enfurece com Evelina 
por organizar a fuga da filha. Miroel manda 
Vicente eliminar Virgínia e Fabiana. Evelina 
brinca com Zenaide e as netas na frente de 
casa. Vicente captura Fabiana. O médico de 
Amadeu informa a Nilda que ele pode não vol-
tar a andar. Aírton deixa Maria na rodoviária, 
no ônibus que parte para São Paulo.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Verônica mostra a casa para Vini, Lin-

domar e Arlete, enquanto Roger fica furioso. 
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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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do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
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tantes papéis que o senhor iria entregar
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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.

 • 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
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Dalila encontra Jamil e Laila
Em “Órfãos da terra”, Dalila encontra Paul e comemora a evolução de seu plano. Rania estranha o 
comportamento de Miguel. Marie se preocupa ao deixar Martin sair com Cibele. Almeidinha lamenta 

sua discussão com Zuleika. Camila vê Dalila deixando o quarto de Paul e a segue pelo hotel. Ester se 
preocupa com Abner e pede a ajuda de Bruno.Elias confidencia a Caetano seu romance com Helena. 

Cibele leva Martin ao centro de refugiados. Dalila/Basma encontra Jamil e Laila. 

Waldisney conta a Jeff que o segredo que Ciro 
estava escondendo tem a ver com Pendleton. 
Roger, aos berros, expulsa os hóspedes de 
Verônica. Gleyce sofre com falta de dinheiro. 
Kessya conta a ela sobre a possibilidade do 
concurso. Verônica, Branca, Gui, Raquel e Mirela 
armam um plano para o CLP ajudar Gleyce e 
Arlete. Guilherme, furioso, briga com Roger por 
ele ter expulsado a família de Vinícius de casa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Omar mente para o pai e diz que Mateus 

inventou tudo para prejudicá-lo por ter inveja. 
Meire conta para Dinho que acha que o garoto 
que entrou no apartamento é um rapaz peri-
goso e que acredita que André é a cabeça 
da gangue (os irmãos Vaz). Isabela conta 
para Joaquim, Julia e Felipe que Priscila está 
próxima de Regina, por isso precisam tomar 
cuidado com ela. Nair conta para Nina que 

Omar é o cão em pessoa, o oposto do pai. 
Sabrina e Omar fazem amizade na escola.

JEZABEL 
Barzilai entra em casa, cansado e frus-

trado. Dido percebe que Barzilai não comeu 
no banquete e oferece preparar algo para ele. 
Dido se insinua para Barzilai que a recusa. 
Jezabel pergunta à Aisha se ela não vai 
comer. Hannibal diz a Etbaal que seu neto 
está bem. Safate e Tadeu se despedem de 
Acabe e diz que precisam ir embora. Safate 
diz a Tadeu que Obadias será interrogado pelo 
rei e pela princesa pensando que disseram 
a ele o paradeiro de Elias. Acabe anuncia 
a todos que o templo de Baal ficará pronto 
em breve e que ele e Jezabel começarão os 
preparativos para a cerimônia do casamento.
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O ambiente estará alegre e harmonioso. Você 
não ficará decepcionado com aqueles que o 
rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito 
com seus esforços.  

Você vai decididamente banir as suas preo-
cupações para tirar o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe que outras pessoas 
entrem na sua vida! Você involuntariamente 
pressiona demais.   

As discussões da noite anterior deixaram as 
coisas claras e a estrada à frente será agora 
mais evidente, mas usar muita energia poderia 
fazê-lo acreditar que você é ineficiente. Você 
simplesmente tem que sair da rotina.

Não tente ser algo que você não é. Seja verda-
deiro, sem falsos pretextos. Você será capaz 
de acompanhar o ritmo imposto indiretamente 
a você pelas pessoas ao seu redor. Ser útil 
lhe dará energia.

Sua visão realista vai ajudá-lo a colocar suas 
expectativas em perspectiva. Seja paciente e 
concentre-se na qualidade em vez da velo-
cidade. Você está pronto para o desafio de 
enfrentar as tarefas domésticas básicas.  

Hoje, você vai estar mais entusiasmado e 
decidido do que nunca. Siga suas novas prio-
ridades. O cansaço será sentido, você deveria 
fugir, mudar de ambiente, sair da rotina.

Hoje será um dia de calma perfeita. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade antes de acabar não 
tendo tempo para si mesmo. Um mergulho com os 
amigos, seguido por uma refeição seria uma boa 
maneira de liberar o cansaço dentro de você.

Você vai se mostrar mais sociável e aberto a ideias 
de fora e verá a vida com mais otimismo. Não se 
meta nos negócios de outras pessoas. Pare e ouça 
música ou faça algo que você gosta, vai ser bom 
tanto para o corpo como para a mente.

Você vai estar muito autoconfiante, talvez até 
demais. Evite discussões aprofundadas e se 
concentre na ação. Seria muito bom se você prati-
casse um esporte ao ar livre. Você precisa de uma 
mudança de ares, tanto moral como física.

Seu instinto será de fazer observações cínicas, 
mas você não vai querer machucar ninguém. 
Você está em sintonia com o seu entorno, sem 
obstáculos à vista. Você vai estar mais equili-
brado e isso lhe dará força.

Você terá mais liberdade para agir, pensando 
nos seus planos para o futuro. Você receberá 
boas notícias relacionadas com dinheiro. Você 
está mantendo a sua forma e vai se sentir con-
fiante em melhorar ainda mais.  

Não aceite convites hoje. Você precisa de 
paz e tranquilidade para se concentrar em si 
mesmo. Você poderia acalmar a sua tensão 
nervosa passando algum tempo com a natu-
reza - tente jardinagem, por exemplo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Confrontos
Mortes no trânsito
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Um bebê de um ano e sete 
meses foi mordido por um 
cachorro dentro do Cmei Profes-
sora Mirian Ana Davlonta Bos-
chetto, no Bairro Cascavel Velho, 
em Cascavel. O caso aconteceu 
na última quarta-feira.

A mãe da criança conta que 
o cachorro apareceu no local e 
entrava no Cmei pela cerca. “Há 
algum tempo ele estava entrando lá 
e até avançava nos pais quando iam 
buscar as crianças. Por isso, a dire-
tora pediu ajuda da prefeitura, que 
disse que não podia fazer nada. Aí a 
diretora, com o dinheiro que arreca-
damos na rifa da Páscoa, comprou 
tela para fechar a cerca e impedir 
o cachorro de entrar. Mas nesse 
tempo a minha filha foi mordida por 
ele na porta da sala de aula”, relata 
Roseli dos Santos. 

A mãe disse que a mordida no 
braço da menina não foi grave, mas 
que ela precisou tomar três doses 
de vacina antirrábica, já que não 
se sabe se o cachorro havia sido 

Bebê é mordida por 
cão dentro de Cmei

ou não vacinado.
Mas o problema não acaba aí. 

A mãe conta que por causa da 
mordida o cão precisa ser acom-
panhado por alguns dias para veri-
ficar a questão da raiva. E mais 
uma vez a diretora teria procurado 
a prefeitura para ajudar na reco-
lha do cão: “Falaram para ela que 
teria que ligar para uma ONG, mas 
as ONGs não tinham vaga para o 
cachorro. Um dos pais que têm 
filho no Cmei falou que ia adotar o 
cachorro, mas ele mora no sítio e o 
veterinário da prefeitura falou que o 
cachorro não pode ser solto até ter-
minar o período de observação, por 
isso ele está no estacionamento 
do Cmei, amarrado, sendo cuidado 
e alimentado. Mas é um absurdo 
a prefeitura não fazer nada. O 
bombeiro não recolhe, a prefeitura 
também não, então quem resolve o 
problema?”, questiona a mãe. 

A Secretaria de Educação infor-
mou que tomou conhecimento 
do caso na tarde de ontem e 

convocou a direção para saber 
o que já foi feito e assim dar 
sequência aos encaminhamentos 
que ainda forem necessários. 

AÍLTON SANTOS 

CÃO está amarrado no estacionamento do Cmei 
até fim do prazo de observação
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 Acusado de tentar matar mãe e filha vai a júri
Vilmar José Bonaszeski vai a júri hoje no Fórum Estadual de Cascavel acusado de 

dupla tentativa de homicídio, pois teria tentado matar mãe e filha. O crime aconte-
ceu no dia 19 de setembro de 2013, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel. 

Conforme o processo, após uma briga de família, Vilmar - que não aceitava o fim 
do relacionamento com Terezinha Aparecida Cândido de Souza - teria esfaqueado 

a ex-namorada e a filha dela, Patrícia.  Nos autos do processo consta ainda que 
o crime foi cometido por motivo fútil e que a morte das duas só não aconteceu 

porque a filha conseguiu pedir ajuda a vizinhos.  As duas tiveram ferimentos graves, 
mas se recuperaram. Vilmar responde ao processo em liberdade.  

Polícia Civil deve 
investigar incêndio

A Polícia Civil de Cascavel deve 
investigar o incêndio que destruiu 
a casa da idosa Natália Hotz na 
manhã de domingo (19), no Bairro 
Santa Felicidade, em Cascavel.

De acordo com Everton Rodrigo, 
a avó foi até a delegacia registrar 
boletim de ocorrência contra o 
dono do lote vizinho porque ele 
já teria ameaçado a idosa. “Não 
tinha nada na casa que pudesse 
causar o fogo. Minha avó é bem 
cuidadosa. A única justificativa é 
alguém ter colocado fogo na casa 
dela. E ela não tinha problema 
com ninguém além dele. Essa rixa 
deles tem mais de 20 anos. Ele 
já a ameaçou várias vezes e até 
registramos outros BOs contra 
ele”, relata Everton. 

Ele conta que o dono do lote 
vizinho - que também teve a casa 
destruída por um incêndio em feve-
reiro deste ano - foi visto pela idosa 
na rua no domingo, quando ela 
saiu para ir à missa, pouco antes 
de o incêndio começar.

A casa foi consumida pelas cha-
mas em poucos minutos e apenas 

o cachorro que estava em uma 
casinha per to da residência foi 
salvo pelos Bombeiros.

De acordo com a família da 
idosa, a perícia no local ainda não 
foi feita. Peritos devem ir até o 
local hoje ou quarta-feira. 

A reportagem procurou a Polícia 
Civil para confirmar a investigação, 
mas não houve retorno.

Família pede doações
Everton Rodrigo limpava o terreno da 
avó para construir uma casa para ele e 
a esposa morarem e poder tomar conta 
da idosa que morava sozinha. Agora, ele 
pede ajuda para reconstruir o que a avó 
Natália perdeu. “Quem puder ajudar 
com material de construção, móvel, 
roupa e até comida, é tudo bem-vindo. 
Minha avó perdeu tudo. O bombeiro só 
conseguiu tirar os documentos dela da 
casa e o cachorro. Reconstruindo a casa 
dela, depois penso em fazer uma para 
mim e então cuidar dela. Não dá para 
deixá-la sozinha”. 
Quem quiser fazer alguma doação pode 
entrar em contato com neto Everton, pelo 
telefone (45) 99910-3748. 
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A CASA foi destruída e a família pede doações 
para reconstrução



       SÁBADO
18h Fluminense x Cruzeiro
19h Atlético-MG x Flamengo
19h Palmeiras x Santos

   DOMINGO
11h São Paulo x Bahia
16h Internacional x CSA
16h Chapecoense x Fortaleza
16h Goiás x Botafogo
16h Athletico-PR x Corinthians
19h Ceará x Grêmio
19h Vasco x Avaí

      SÁBADO
16h Botafogo x Palmeiras
19h Grêmio x Atlético-MG

       DOMINGO
16h Santos x Internacional
16h Flamengo x Athletico-PR
19h Cruzeiro x Chapecoense
19h Fortaleza x Vasco
19h Corinthians x São Paulo
19h Bahia x Fluminense

SEGUNDA-FEIRA
20h Avaí x Ceará
20h CSA x Goiás

5ª RODADA

6ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 13 5 4 1 0 12 1 11
2º Atlético-MG 12 5 4 0 1 8 6 2
3º São Paulo 11 5 3 2 0 6 2 4
4º Santos 10 5 3 1 1 7 6 1
5º Internacional 9 5 3 0 2 7 5 2
6º Goiás 9 5 3 0 2 6 5 1
7º Botafogo 9 5 3 0 2 5 5 0
8º Corinthians 8 5 2 2 1 6 4 2
9º Flamengo 7 5 2 1 2 8 7 1
10º Athletico-PR 7 5 2 1 2 7 6 1
11º Bahia 7 5 2 1 2 6 6 0
12º Ceará 6 5 2 0 3 8 6 2
13º Fluminense 6 5 2 0 3 10 9 1
14º Fortaleza 6 5 2 0 3 5 8 -3
15º Cruzeiro 6 5 2 0 3 6 11 -5
16º Chapecoense 4 5 1 1 3 5 7 -2
17º Avaí 3 5 0 3 2 3 5 -2
18º CSA 3 5 0 3 2 1 7 -6
19º Grêmio 2 5 0 2 3 7 10 -3
20º Vasco 2 5 0 2 3 4 11 -7

SÉRIE A
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 ARQUIVO PESSOAL ATLETA 

Aluna-atleta veterana
Abertas na sexta-feira, as dispu-

tas da 59ª edição dos Jups (Jogos 
Universitários do Paraná) seguem 
intensas em Maringá. Na natação, 
entre calouros e veteranos, está a 
cascavelense Ana Carolina Lucietto 
(foto), jovem com um longo histó-
rico de participação.

Pela primeira vez como pós-gra-
duanda, a aluna da Unipar está em 

 Oeste 1x1 Cuiabá
 Figueirense 1x0 B. de Pelotas
 Atlético-GO 3x1 Criciúma
 Ponte Preta 1x0 Operário
 Londrina 1x0 Bragantino
 Paraná 0x0 Guarani
 Vitória 1x3 São Bento
 Botafogo-SP 0x1 Vila Nova
 América-MG 1x2 Sport

  ONTEM
 CRB x Coritiba

   HOJE
19h15 Criciúma x Guarani
21h30 Bragantino x Figueirense

   SEXTA-FEIRA
19h15 CRB x Vila Nova
21h30 Sport x Londrina

   SÁBADO
11h Coritiba x Cuiabá
16h30 Ponte Preta x Paraná
16h30 São Bento x Oeste
19h Operário x Botafogo-SP
19h Brasil de Pelotas x América-MG

      DOMINGO
16h Atlético-GO x Vitória  

4ª RODADA

5ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Londrina 10 4 3 1 0 4 1 3
2º Botafogo-SP 9 4 3 0 1 5 2 3
3º Cuiabá 8 4 2 2 0 5 3 2
4º Bragantino 7 4 2 1 1 5 2 3
5º Atlético-GO 7 4 2 1 1 7 6 1
6º Oeste 6 4 1 3 0 4 2 2
7º Sport 6 4 1 3 0 4 3 1
8º Figueirense 6 4 1 3 0 3 2 1
9º Paraná 6 4 1 3 0 3 2 1
10º Coritiba 5 3 1 2 0 3 1 2
11º Vila Nova 5 4 1 2 1 3 3 0
12º Guarani 5 4 1 2 1 3 4 -1
13º Ponte Preta 5 4 1 2 1 2 3 -1
14º São Bento 4 4 1 1 2 6 7 -1
15º Operário 4 4 1 1 2 2 3 -1
16º CRB 3 3 1 0 2 3 3 0
17º Vitória 3 4 1 0 3 6 10 -4
18º Criciúma 2 4 0 2 2 2 5 -3
19º América-MG 1 4 0 1 3 1 4 -3
20º B. de Pelotas 0 4 0 0 4 0 5 -5

SÉRIE B

sua 6ª edição na competição. Ela 
relembra de sua primeira vez nos 
Jogos e fala sobre a grande evolu-
ção dos Jups. “Eu vim de uma gera-
ção que nadou os escolares, é uma 
sequência boa. Como é meu sexto 
ano, consigo perceber a evolução 
de como era lá em 2014 para 
agora. Estamos tendo nadadores 
de nível mundial”, explica.

Sempre medalhando, a estu-
dante tem dois recordes na com-
petição – 400m livre e 800m livre – 
e busca, neste ano, conseguir subir 
suas metas e chegar, mais uma vez, 
nos Jogos Universitários Brasileiro. 
Para que isso ocorra, ela sabe que 
precisa se empenhar, assim como 
fez nos anos anteriores.

“Conforme os anos [foram pas-
sando], mantemos a evolução. 
Nadei um pouco mais de provas, 
e diferentes, que não nadava geral-
mente. Acho que o empenho, do 
começo ao fim, foi crescendo e 
melhorando”, diz a nadadora casca-
velense, que ampliou sua coleção 
de medalhas dos Jogos Universitá-
rios do Paraná com um exemplar 
de cada desta edição. Ela foi ouro 
nos 1.500m livre, prata nos 800m 
livre e bronze nos 100m costas.
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CASCAVEL, 21 DE MAIO DE 2019

1- NELSON NASCIMENTO E ROSILETE MODENA
2- CARLOS EDUARDO SEBEN E JHESSICA SCARLAT PELEGRIN
3- ALAN FRANCISCO FEITEIRA JUNIOR E ELENICE APARECIDA NUNES 
4- JULIANO PILON E CAMILA SIMIONI FELL
5- VALTER MORAIS DE MATTOS E LINDAMARA DA SILVA RIBEIRO
6- RODRIGO AUGUSTO CHERVINSKI E ALINE CRISTIANE DUDEK
7- JONI IRIGOYEN CAVALHEIRO E JUSSARA DE OLIVEIRA
8- CLAUDINEI FERNANDES E CAROLINE SILVA PEREIRA 

A equipe de cascavelense de 
caratê se destacou no 47º Cam-
peonato Paranaense da modali-
dade, realizado no fim de semana 
em Foz do Iguaçu. Foram cinco 
medalhas de ouro, quatro de 
prata e sete de bronze, totali-
zando 16 e a garantia de dispu-
tarem a 3ª etapa do Estadual, a 

O taekwondo de Cascavel 
também representou bem o esporte 
da cidade no Campeonato 
Paranaense da categoria, realizado 
no fim de semana em Londrina. 
A equipe AOP (Associação 
Oeste Paranaense) conquistou o 
terceiro lugar geral dentre as 65 
participantes, de 46 municípios, na 
categoria seletiva. Dezessete dos 19 
atletas comandados pelos mestres 
Ricardo Zimmer e Eurico Chagas, 
e pelo professor Cláudio Goes, 
na competição garantiram vaga na 
seleção paranaense da modalidade.

Caratecas no Paranaense 
ser realizada em Campo Mourão, 
no dia 13 de julho.

Destaque para o comandante 
da equipe de Cascavel, Odair Bal-
tazar da Silva, campeão no Kumite 
e vice no Kata da categoria 44/47 
anos. Os demais campeões pela 
cidade foram Alessa Andreazzi 
(10/11 anos), Manuel Valancio 

(14/15 anos), Gustavo Henrico 
Raudzius (16/17 anos) e Milena 
Adur da Silva (acima de 18 anos), 
todos no Kumite.

Pela mesma modalidade, con-
quistaram medalhas de prata 
Gabriela Adur (acima de 18 anos) 
e Fábio Gomes (18/20 anos), que 
também foi medalhista de bronze 
na categoria acima de 18 anos. Os 
demais terceiros colocados foram 
Maria Fernanda dos Santos (12/13 
anos), Matheus Carneiro da Silva 
(14/15 anos), Maria Eduarda 
Soares (14/15 anos) e Jhennifer 
Paschoal Franca (16/17 anos). No 
Kata, Jhennifer e Alessa Andreazzi 
foram medalhistas de bronze.  

               SÉRIE B
19h15 Criciúma x Guarani
21h30 Bragantino x Figueirense

           SUL-AMERICANA
19h15 River Plate x Santa Fé
19h15 Royal Pari x Macará
19h15 U. Católica x Melgar
21h30 Rionegro x Independiente
21h30 U. Española x S. Cristal
21h30 U. La Calera x Atlético-MG 

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
      SÉRIE B

 CRB ?x? Alagoas

    FUTSAL SÉRIE OURO
 Marechal ?x? Cascavel

DIVULGAÇÃO
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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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