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Força das chuvas
As fortes chuvas que atingiram Cascavel ontem 

provocaram desmoronamentos na obra do Ecopark Oeste. 
Até um poste foi engolido pela erosão no córrego Bezerra.
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Pelo segundo quadrimestre seguido, o gasto com salários na Prefeitura de Cascavel ficou 
acima do limite prudencial, o que põe em risco a concessão de qualquer reajuste ao 

funcionalismo por enquanto. Além de um aumento de 0,9% com a folha, a arrecadação 
ficou 21,7% abaixo do esperado no período.

Arrecadação frustra 
e Cascavel continua
no limite prudencial

l Pág. 3

A 1ª Vara Cível de Cascavel decretou ontem (28) a falência do Atacado Liderança, criado há 35 
anos. Há dois anos tramitava processo de recuperação judicial. A dívida é de cerca de R$ 19 
milhões. O juiz Pedro Ivo Lins Moreira determinou a arrecadação de todos os bens e o afasta-

mento imediato dos administradores. O estabelecimento deve ser lacrado.

Decretada falência do Atacado Liderança
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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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 Peste suína na China preocupa 
a demanda por soja no Brasil
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 “Estamos confiantes que o Congresso vai aprovar 
a reforma [da Previdência]. Acho que as manifesta-
ções simplesmente confirmam a ideia de que o povo 

quer mudanças”.

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

José Luiz Tejon Megido é mestre em Educação Arte e 
História da Cultura pelo Mackenzie, doutor em Educação 

pela UDE/Uruguai e membro do CCAS (Conselho Científico 
Agro Sustentável) 12 18 35 49 56 59 80
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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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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)

DIVULGAÇÃO

Chuva Chuva Chuva Chuva

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse em reunião na 
Abpa (Associação Brasileira da Proteína Animal), que, com certeza 
devido à peste suína na China - que já deve ter dizimado cerca de 
200 milhões de porcos -, “venderemos menos soja, mas vende-
remos mais carnes”. Ainda disse a ministra: “Agregaremos valor, 
vendendo menos soja, a 500 dólares a tonelada, versus suíno, 
frango e bovinos, a dois mil dólares a tonelada”. 

Nada como o bom acaso para nos proteger, como os Titãs 
cantam. Ou seja, a China está em meio a um grave drama que 
elevará também a sua inflação. Por ser o principal cliente do Brasil, 
não significa boa notícia.

Suinocultores brasileiros esperam, sim, vender mais e a melho-
res preços, mas não há rebanhos no mundo que possam suprir o 
drama chinês. 

Por outro lado, devido à demanda menor da soja, a oleaginosa 
segue com preços menores, e a China no primeiro trimestre deste 
ano importou no geral menos 14% do que em 2018.

A Agência Reuters informa que a peste suína na China está 
fora de controle. Enquanto isso, aqui, no Brasil, o ideólogo Olavo 
de Carvalho, o guru, levou um puxão de orelha dos militares; e as 
lideranças dos caminhoneiros, em reunião com o governo, esperam 
sucesso com a ideia utópica de aumentar a tabela do frete mínimo, 
conforme aumenta o custo com diesel. Deveriam, sim, organizar-se 
em cooperativas de transporte.

E seguimos na nossa campanha: ou o Brasil cresce 4% ao ano 
ou não haverá riqueza para ninguém. Para isso, precisamos de um 
plano agroindustrial nacional pra já. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Câmara aprova aumento
Com apenas três votos contrários, a Câmara de Vereadores 
aprovou reajuste salarial dos servidores do Legislativo em 

5,07% - montante equivalente à inflação de maio de 2018 a 
abril de 2019, conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor). Será concedido ainda aumento (ganho real) de 
1,93%. A Mesa Diretora argumenta que “o valor é o permitido 
dentro do quadro econômico-financeiro, deixando ainda uma 
grande margem de segurança em relação ao índice prudencial 

determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. Foram contra 
Sidnei Mazzuti, Sebastião Madril e Jorge Bocasanta. 

Retroativo
Despertou desconfianças de parte do Legislativo o 

pedido para que a Lei de Uso do Solo fosse alterada com 
efeito retroativo a 23 fevereiro de 2017 - o texto inclui 

adequações que garantirão as verbas para a continuidade 
das obras no aeroporto. Uma emenda para que a validade 

da lei fosse a partir da aprovação foi rejeitada - teve 
apoio apenas de Sebastião Madril, Olavo Santos, Rafael 

Brugnerotto, Serginho Ribeiro e Valdecir Alcântara. 

Pelo segundo quadri-
mestre seguido, o gasto 
com salários do funcio-
nalismo público da Pre-
feitura de Cascavel per-
manece acima do ideal. O 
balanço apresentado pela 
administração de janeiro 
a abril deste ano aponta 
que continua acima do 
limite prudencial estabe-
lecido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, desti-
nando 51,93% da receita 
líquida à folha, equivalente 
a R$ 413.345.632,35 nos 
primeiros quatro meses 
do ano (o máximo era 
51,3%). A receita corrente 
líquida do período foi de  
R$ 795.940.433,49. O mon-
tante acima do estabelecido 
é de R$ 5.028.189,97. 

Em comparação ao 
último quadrimestre (de 
setembro a dezembro do 
ano passado), embora 
pequena, houve redução 
do comprometimento com 
a folha - o total era de 
51,99% -, mas muito aquém 
da esperada, mesmo com 
a arrecadação de tributos 
municipais para tentar 
amenizar o impacto. O 
valor gasto anteriormente 
foi de R$ 409.528.090, 
aumento de 0,9%.

Ao perceber o estouro 
do limite, a prefeitura ado-
tou medidas de economia 
- como cor te de horas 
extras. Ou seja, não há 

Vereadores de fora
O percentual não se aplica 
aos parlamentares. No 
entanto, na tribuna teve 
quem defendeu aumento 
a eles. Rafael Brugnerotto 
(PSB) destacou que a 
atividade é um trabalho 
como outra qualquer e 
que ele deixa a profissão 
de lado - advocacia - para 
atuar como legislador: 
“Analisei mais de 11 
pareceres na Comissão 
de Justiça e fiquei até de 
madrugada analisando os 
projetos. É digno repassar 
o aumento a quem 
trabalha de fato”.

E agora?
Na prefeitura, com os 
gastos elevados com o 
funcionalismo, o risco é de 
nem haver reposição da 
inflação sobre os salários. 
Os sindicatos tentam 
negociar com o Executivo 
municipal. O prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
declarou há uma semana 
que reconhecia que a 
reposição das perdas é um 

direito dos trabalhadores. 
A expectativa é de que hoje 
seja esclarecida a questão 
durante prestação de 
contas do quadrimestre. Os 
vereadores querem saber 
sobre as medidas aplicadas 
para reequilibrar as contas 
com pessoal. Fernando 
Hallberg (PPL) cobra há um 
tempo uma revisão das 
gratificações e cortes de 
comissionados.

Faíscas legislativas
A sessão de ontem foi 
marcada por uma série de 
faíscas entre o vereador 
Olavo Santos (PHS) e o 
presidente Alécio Espínola 
(PSC). Após diversas 
provocações, Espínola se 
defendeu de uma cobrança 
do parlamentar para que 
“não atropelasse a leitura 
dos projetos”. O presidente 
chegou a pedir respeito ao 
colega. Olavo também tem 
mirado no líder de Governo, 
Romulo Quintino: “Não pode 
a voz do líder de Governo 
significar amém de  
todos”, disparou.

Gasto com pessoal
permanece elevado

Frustrado
A previsão de arrecadação no primeiro quadrimestre deste 
ano era de R$ 396.206.651,25, no entanto ficou em R$ 
310.219.913,76, valor 21,7% menor, embora seja 2,7% maior 
que o do mesmo período do ano passado, quando a arrecada-
ção ficou em R$ 301.858.472,67. 
A prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano será 
realizada hoje, às 14h30, na Câmara de Vereadores, pelo 
secretário de Finanças, Renato Segalla. 

explicação aparente para 
o aumento da folha.

A preocupação aumenta 
agora com a negociação 
do reajuste dos salários 
dos servidores - só a repo-
sição da inflação significa 
impacto de em 5%, equi-
valente a R$ 19 milhões 
no ano. 

A administração muni-
cipal esperava que o 
pagamento do IPTU promo-
vesse um equilíbrio orça-
mentário. O índice atual 
compromete aumento dos 
salários. Em julho do ano 
passado, a prefeitura já 
havia recebido alerta do 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado). Com a situação 
de Cascavel, em que a des-
pesa da folha ultrapassou 
os 51,3%, fica proibido, 
segundo o TCE: concessão 
de vantagens, aumentos, 
reajuste ou adequações de 
remuneração a qualquer 
título; criação de cargo, 
emprego ou função; alte-
ração de estrutura de car-
reira que implique aumento 
de despesa; provimento de 
cargo público, admissão ou 
contratação de pessoal, res-
salvada reposição de apo-
sentadoria ou falecimento 
de servidores nas áreas 
de educação, saúde e 
segurança; e contratação 
de hora extra, ressalvadas 
exceções constitucionais. 
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Hostílio Lustosa
ª 14 de fevereiro de 1950
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Diagnóstico

Hostílio Lustosa foi um homem 
dedicado à família, aos amigos e à 
vida política. Nascido em Palmas, 
região centro-sul paranaense, 
mudou-se para Cascavel em 1970, 
com 20 anos mas já ciente de que 
essa era uma região progressista. 

O irmão caçula, João Lus-
tosa, lembra o que mais alegrava 

Um homem de muitos legados
Hostílio: “Com certeza era fazer a 
boa política, conversar com os ami-
gos e torcer para o Santos”, brinca. 

O irmão conta que tem várias 
lembranças alegres com Hostílio, 
mas uma delas parece mais espe-
cial: “Nós fomos pescar em Boa 
Vista da Aparecida, rimos e brin-
camos muito”. 

Legado
Hostílio Lustosa era conhecido 

pelos amigos como um homem 
feliz, honesto e que construiu um 

grande legado: “Como político, 
não roubou. Como cidadão, era 

participante. Como ser humano, 
só fazia o bem”, lista o amigo 

Antônio Carlos Baratter.  Antônio 
destaca também que o grande 
amigo era um homem simples. 

“Ele era incapaz de ofender 
alguém e sabia a diferença entre 

dinheiro e riqueza”.  Hostílio tinha 
69 anos e deixará saudades em 

amigos e familiares. “Ficam as 
lembranças para contar como a 

vida dele foi gloriosa”,  
diz Baratter, emocionado. 

Carreira
Hostílio sempre foi atrás do que desejava. Formado em Ciências Contábeis pela 

antiga Fecivel, foi na época da graduação que ele tomou gosto pela política. 
Presidiu o diretório dos estudantes da Fecivel, fato que o levou a se candidatar a 
vereador. O resultado não foi diferente do esperado: Hostílio foi eleito vereador 

na legislatura de 1983 a 1988.
No mesmo período, ele ocupou cargos de secretário na Administração do então 
prefeito Fidelcino Tolentino. Na eleição seguinte foi eleito vice-prefeito, com o 

prefeito Salazar Barreiros, e ocupou a função no Paço Municipal de 1989 a 1992.
Durante 15 anos ele atuou como assessor parlamentar do senador Osmar Dias e 

nos últimos dez anos foi assessor do ex-deputado federal Alfredo Kaefer.

Hostílio Lustosa estava lutando 
com problemas renais, e foi 
internado dia 26 de fevereiro, e 
no último dia 22 ele descansou. 
Hostílio deixou três filhos Char-
les, Felipe e Tiago, e sua parceria 
Rosângela Souza. 

FAMÍLIA reunida para comemoração do Natal de 2018

HOSTÍLIO 
com os 
filhos 
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Chuva e erosão provocam 
desabamento no Ecopark 
A chuva chegou intensa na 

madrugada de ontem (28) e até 
o início da tarde já tinha chovido 
mais de 50 milímetros em Casca-
vel, segundo o Simepar. Volume que 
fez o teólogo Elcio Dalagnol perder o 
sono. Ele mora na Rua Públio Pimen-
tel, perto de onde está sendo cons-
truído o Ecopark Oeste.

As obras tiveram início em 
dezembro passado e, devido à 
construção, o Córrego Bezerra foi 
desviado e agora passa ao lado da 
residência de Elcio. À noite, ele ouvia 
os barrancos de terra caindo dentro 
do rio. “O fluxo da água aumentou e, 
como os barrancos foram caindo, o 
córrego se aproximou cada vez mais 
de casa”, relata. 

Residem na casa de Elcio quatro 
pessoas e toda a família passou a 
noite apreensiva com medo de que 
o terreno da casa também desa-
basse: “Foi uma noite de muita 
apreensão e estado de alerta”. 

Pela manhã, os barrancos con-
tinuavam a cair e um dos postes 
de luz desmoronou e foi engolido 
pelo córrego.

Acionada por Elcio, no meio da 
manhã a Defesa Civil foi ao local 
e chamou a Secretaria de Servi-
ços e Obras Públicas. A solução 

encontrada foi construir uma barreira 
de contenção com tubos e pedras.

Os serviços já estavam sendo 
realizados pela manhã e o poste 
foi retirado à tarde. 

A empresa responsável pela 
obra, Contersolo, foi procurada e 
orientou a reportagem a procurar 
a Secretaria de Obras. Em nota, a 
secretaria informou que a obra está 
sendo executada conforme projeto, 
mas o córrego que passa pelo local 
tem grande vazão de água. Além 
disso, a chuva é um fator que varia 
muito o volume de água. Acrescen-
tou que a situação já foi resolvida 
e que segue monitorando.

EQUIPES fizeram uma barreira de contenção 

Cascavel no escuro
O temporal que atingiu Casca-
vel na madrugada de ontem 
(28) deixou 8 mil unida-
des no escuro. A chuva se 
intensificou perto das 4h e 
muitas pessoas acordaram 
sem energia elétrica. Até o 
meio-dia, 4.400 unidades 
permaneciam sem luz, mas o 
sistema foi sendo restabele-
cido ao longo do dia.

Parceria garante R$ 2,6 mi a entidades assistenciais
O prefeito Leonaldo Paranhos partici-

pou ontem da formalização das parcerias 
do Município de Cascavel com entidades 
assistenciais pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social e Fundo Municipal da 
Infância e Adolescência, visando à exe-
cução de serviços, projetos e programa 
socioassistenciais.

Doze entidades assinaram os termos 
em decorrência do chamamento público 
no total de R$ 2.636.668,65 referente ao 
exercício de maio de 2019 a abril de 2020. 

De acordo com o secretário de Assis-
tência Social, Hudson Moreschi Júnior, os 
recursos serão repassados para entidades 
assistenciais que atuam no acolhimento, 
no serviço de convivência e no fortaleci-
mento de vínculo e fornecimento de refei-
ções com relação à segurança alimentar. 

As entidades beneficiadas são inscri-
tas no Conselho Municipal de Assistência 
Social e Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente e atendem em média 30 
mil pessoas, de crianças a idosos. 

ENTIDADES
Foram formalizadas parcerias com 

Cemic, Associação Recanto da Criança, 
Associação Espírita Irmandade de Jesus - 
Albergue Noturno, Provopar,  Fundação 
Assis Gurgacz, Apofilab, Apae, Guarda 
Mirim, Abrigo São Vicente de Paulo, Acas 
(Associação Cascavelense de Amigos de 
Surdos), Acadevi (Associação Cascave-
lense de Pessoas com Deficiência Visual) 
e Adefica (Associação dos Deficientes Físi-
cos de Cascavel).
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Espaço APAExonado

 CLASSIFICAÇÃO GERAL
ARTESANATO
l 1º e 2º lugares - Conselho de Apucarana
l 3º lugar - Conselho de Dois Vizinhos

ARTES VISUAIS
l 1º lugar - Conselho de Apucarana
l 2º lugar - Conselho de Pato Branco
l 3º lugar - Conselho de Irati

MÚSICA
l 1º lugar - Conselho de Jacarezinho
l 2º lugar - Conselho de Apucarana
l 3º lugar - Conselho de Paranavaí

DANÇA
l 1º lugar - Conselho de Umuarama
l 2º lugar - Conselho de Londrina
l 3º lugar - Conselho de Dois Vizinhos

DANÇA FOLCLÓRICA
l 1º lugar - Conselho de Tomazina
l 2º lugar - Conselho de Jacarezinho
l 3º lugar - Conselho de Umuarama

ARTES CÊNICAS
l 1º lugar - Conselho de Loanda
l 2º lugar - Conselho de Pato Branco
l 3º lugar - Conselho de Francisco Beltrão

LITERÁRIAS
l 1º e 2º lugares - Conselho de Apucarana
l 3º lugar - Conselho de Santo Antônio do 
Sudoeste

Paraná já tem representantes para 
o Festival Nacional Nossa Arte

Foram quatro dias de total imersão à 
cultura e apresentações de talentos para-
naenses. De 21 a 24 de maio, Cascavel 
sediou o maior evento artístico das Apaes 
do Paraná, o 11º Festival Estadual Nossa 
Arte, ao reunir 28 delegações e perto de 
800 artistas em apresentações, sempre 
lotadas no Teatro Sefrin Filho, em Cas-
cavel. O evento também contou com a 
exposição de artesanato.

Organizado pela Federação das Apaes 
do Estado do Paraná, o evento serviu de 
trampolim para a participação dos pri-
meiros lugares por categoria, no Festival 
Nacional Nossa Arte, em novembro, em 
Manaus, capital do Amazonas.

Para o presidente da Apae de Cas-
cavel, Evilasio Schmitz, o evento foi um 
grande sucesso em todos os sentidos: “No 
palco do Teatro Municipal, esteve pre-
sente todo potencial artístico dos alunos 
atendidos pelas entidades, resultado do 

trabalho desenvolvido com maestria, dia 
a dia pelos colaboradores pelos quatro 
cantos do Estado”.

O coordenador estadual de Arte, Sér-
gio Feldhaus, disse que o festival ficará 
marcado na memória pela expressiva par-
ticipação estadual e dedicação de todos. 
“Foram dias de muita alegria e superação 
em que todos saíram vencedores”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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.
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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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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-
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vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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CASCAVEL, 29 DE MAIO DE 2019

1- FAGNER AMARAL SCHARDOSIN E CLEUSA SCHROER
2- ROBERTO ANTONIO SONEGO E MARCIA DA SILVA CAVALCANTI
3- MARCIO LINO VIEIRA E DAYANNA DA SILVEIRA GONÇALVES
4- GEVANILSON EVARISTO GOMES E ANA PAULA HOFFMANN
5- KAIO CÉSAR MARTINS E KETLIN KEROLINI PERES
6- VALDENIR MEDINA E RENATA JENÍFFER CARDOSO
7- VICTOR SANCHES E PRISCILA SCANAGATTA BUCANEVE
8- HUELITON SILVEIRA BUENO E MAGDA DA SILVA ARCELES
9- FÁBIO LUIS DE ALMEIDA DONEGÁ E JAQUELINE CAROLINA DA SILVA
10- EDENILSON MANOEL DE OLIVEIRA E FRANCIÉLI CORREIA MACIEL
11- ANDRÉ MICHEL E FRANCIELLI RIBEIRO LIEBBER
12- PATRICK DE SOUZA E ELIANE APARECIDA CORREIA
13- JHONY FRANCISCO DOS SANTOS E CAMILA LORENZI

MALHAÇÃO 
Nanda descobre que Mari está grávida e conta 

às amigas. Tatoo enfrenta Marquinhos, e Camelo 
contém o amigo. Marco pede conselhos a Carla sobre 
Anjinha. Raíssa e Nanda tentam convencer Mari a 
não abandonar a escola. Cléber sofre por causa de 
Anjinha. Ramila beija Tatoo. Camelo insiste para que 
Raíssa volte a compor. Madureira conversa com 
Jaqueline sobre o testamento de César. 

ÓRFÃOS DA TERRA
Dalila faz uma denúncia anônima contra Cibele 

para a polícia. Jamil e Laila afirmam a Rania que 
confiam em Dalila/Basma. Elias garante a Helena 
que não deixará Missade. Para afastar Ali, Sara 
pensa em marcar seu casamento com Abner, mas 
Eva não permite. Martin conversa com Marie sobre 
seus traumas. Santinha questiona Miguel sobre a 
origem de seu dinheiro extra. Laila desconfia de 
que Elias se encontrou novamente com Helena. 
Tomás encontra uma bomba caseira na mochila de 
Cibele e leva a menina para a delegacia.

A DONA DO PEDAÇO 
Maria se atrapalha no leilão. Josiane reclama 

da mãe para Régis. Agno despreza Lyris e Gladys 
sugere que a filha procure uma terapeuta. Virgínia 
recebe o convite para ir a um programa de TV. Kim 
conhece Márcio. Josiane obriga Maria a assinar o 

Mercedes chantageia Janaína 
Em “Verão 90”, Mercedes diz a Janaína 

que não prejudicará João caso ela se afaste 
de Herculano. Moana volta da temporada 
no exterior. Herculano conta a João que 
viajará para Hollywood. Jerônimo pede a 

Vera que reserve um quarto para Vanessa 
no mesmo hotel de Quinzinho. Herculano se 
despede de Janaína. Jerônimo apaga a fita 
do programa de Dandara para impedir que 
ela viaje com Quinzinho. Murilo divulga em 
seu programa que Raimundo está falando 

mal do restaurante de Janaína.

contrato com Kim. Dorotéia pensa em fazer uma 
festa para comemorar a volta de Rarisson. Maria se 
desespera ao ver Kim descartar todas as roupas da 
filha. Rarisson chega de viagem e todos de sua família 
se surpreendem quando ela se apresenta como Britney.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
A família de Guilherme se prepara para rece-

ber a família de Raquel. Glória dá sinais de lapsos 
de memória no jantar e preocupa a todos. Ruth leva 
Bento para casa. Nadine leva Afonso ao show da 
banda de Sophie, e ele fica incomodado. Pendleton 
vai à casa de Luísa e leva chocolates. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Damião entrega o celular que conseguiu com-

prar. Marina e Manuela tentam ligar para Rebeca, 
que não atende por não conhecer o número e estar 
numa reunião. Damião não avisa que Regina che-
gou na mansão. Rebeca sai da reunião e atende 

o celular. No momento em que Marina passa o 
telefone para Manuela, Regina entra no quarto e 
flagra as duas.

TOPÍSSIMA 
Antonio se despede de Mariinha e sai. Clemen-

tina ajuda Sophia a se vestir. Jandira fica sem graça 
ao comer comida japonesa. Paulo Roberto chega 
ao restaurante e Vitor se surpreende. Antonio vai 
até a suíte de Sophia e eles abrem um vinho. Lara 
chega ao local e se surpreende ao ver o rapaz.

JEZABEL 
Baltazar promete que nada de mal acontecerá com 

Chaya. Micaías vai até a casa de Emanuel pedir permis-
são para cortejar sua filha Raquel. Sidônio tenta beijar 
Joana que se assusta e sai correndo. Miguel vai até a 
casa de Obadias visitar Samira. Acabe diz a Barzilai que 
manterá o seu título de general. Joana ajuda Barzilai a 
entrar no quarto de Queila para eles conversarem.  
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Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

Sua abordagem realista e pragmática fará com que 
você não seja pego em ideias tolas. Você estará 
em forma boa o suficiente para se concentrar nas 
tarefas difíceis. Ao mesmo tempo, certifique-se de 
não ir além de seus limites, apesar de seu otimismo.

A sorte estará com você em seus passos hoje - é 
hora de considerar um investimento financeiro 
e repensar o seu orçamento. Seus exageros 
podem gastar suas reservas de energia. Tente 
compensar isso com uma dieta equilibrada.

Seu senso de humor vai fazer você colocar seus 
relacionamentos em ordem, mas tome cuidado 
para não dar a impressão de ser mais frio do que 
você realmente é. Você precisa de movimento, 
mas não se mova muito rápido!

A sorte está do seu lado para remover uma 
preocupação que você tem desde o mês 
passado. O ritmo atual o está levando a fazer 
coisas demais. Você deve pensar em relaxar 
totalmente quando finalmente tiver chance.

Sua natureza agradável e sua disponibilidade 
vão fazer com que os outros queiram imitar 
você. Aproveite-se disso. Se você não deixar 
que fatores externos o desestabilizem, você vai 
manter seus níveis de energia. Mantenha o rumo.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas 
hoje. Você vai querer dar um grande passo e 
isso é a coisa certa a fazer. Certifique-se de 
dar-se este espaço. Você está fazendo muito 
por outras pessoas.   

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o 
momento de simplesmente expor seus termos às 
pessoas mais próximas a você. Seus nervos vão 
precisar de uma pausa, não hesite em mergulhar 
em seus hobbies e atividades favoritos.

O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom 
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se cuidado muito 
bem fisicamente. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos errados.

Um problema volta à superfície. Tente resol-
vê-lo a partir de ângulos diferentes, ao mesmo 
tempo. Você precisa descansar um pouco, mas 
a sua paixão pela vida leva você ao exagero - 
pelo menos durma o suficiente.

Não se preocupe muito com as coisas que 
você não pode fazer nada a respeito - você 
está pronto para realmente viver, para aprovei-
tar ao máximo a vida. Respire mais profunda-
mente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma. 

Sua abordagem casual irá permitir que você 
supere preocupações e evite obstáculos. 
Aproveite esta oportunidade para abando-
nar certos hábitos que são baseados em 
premissas falsas.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

Laerte,
Henfil e
Miguel
Paiva

Caber, 
em inglês

O dente
associado
ao juízo

Conquista
de Niki
Lauda, 
na F1

Grama
(símbolo)

Declara-
ção cate-

górica

Divisória
comum

em casas
japonesas

Sufixo de
"caracol"

Um dos
efeitos da
queda de
pressão

Cifra do
acorde de
ré maior
(Mús.)

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura

(BR)
"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Filme
político de

Costa-
Gavras

Alimento
servido
em hos-

pitais
(?)-natal,
série de 

exames da
gestante

Carl
Sagan, 

astrônomo
dos EUA 

Letra
que não
precede
"e" ou "i"

Local do
Museu do
Futebol
(Rio)

Forma de
literatura

Reprovável

Estado
indiano

Soberbo; 
convencido

Pedaço de pano trian-
gular que se costura
entre dois outros, pa-
ra formar peça maior

"Lésbicas",
em LGBT

"Vida", em
"bioética"

Divisão 
do ano

Extensão
de sites 

Cantora de 
"Catedral" e "Alma"
(?) Riddle: o Lorde

Voldemort (Lit.)

Doença

Ama de
leite

Atributo do ganhador
da loteria

Imposto recolhido
pelos municípios 

Alteração perigosa da
temperatura corporal

Normas

Estrela, em inglês
Efeito causado pela
procura do bitcoin
em 2018 (Inform.)

Conjunção
aditiva

Comporta-
mentos

Rua
(abrev.)

(?) Sader,
sociólogo

CFS
CHARGISTAS
MOLESTIAUP

QGSORTE
NUTRIZRR

EASSERTIVA

ATOSLOL
SEMBIOMBO

RORALIR
EMIRDDOI
MINGAUEZ

CFNESGA
GOAPCMÇ

MARACANÃ
PRETENSIOSO

3/fit — goa. 4/emir — star. 6/nutriz.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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O que diz a JMK
A empresa JMK nega as 
acusações e, em nota, 
informou que o sistema 
implantado pela empresa 
no governo do Paraná conta 
com grande transparência 
e economia, o que contraria 
muitos interesses que 
estavam estabelecidos antes 
da assinatura do contrato. A 
empresa afirma que a economia 
feita pelo Estado de 2013 - 
quando a empresa iniciou o 
trabalho - até o ano passado 
chegou a R$ 60 milhões e que 
todo o trabalho realizado foi 
feito de acordo com a lei. 

O que diz o Estado 
O governo do Estado afir-

mou que está preparando a 
licitação para escolha de nova 
empresa para prestar servi-
ços de manutenção da frota 
oficial, que deve acontecer 
em julho, e também apura um 
reajuste de R$ 18 milhões no 
contrato com a JMK. 

O governo informou ainda 
que três processos administrati-
vos contra a JMK foram abertos 
pelo Estado e que, com a opera-
ção deflagrada pela Polícia Civil, 
a Secretaria da Administração 
estuda a contratação emergen-
cial de outra empresa para que 
a manutenção da frota estadual 
seja mantida até a realização 
da nova licitação. 

A Polícia Civil deflagrou ontem a 
operação “Peça Chave”, com o cum-
primento de 29 mandados de busca 
e apreensão e 14 mandados de pri-
são temporária de pessoas ligadas 
à empresa JMK, que teria desviado 
dos cofres públicos mais de R$ 125 
milhões. Apenas o mandado de prisão 
de uma gerente da JMK não foi cum-
prido e ela é considerada foragida.

O número de empresas contrata-
das pela JMK para fazer a manutenção 
da frota de viaturas, ambulâncias e 
outros veículos do Estado não foi divul-
gado pela Polícia Civil, mas somente 
na região oeste o prejuízo amargado 
por elas, com a realização dos servi-
ços não pagos, passa de R$ 1 milhão. 
Algumas delas aguardam há mais de 
um ano para receber.

No 6º Batalhão da Polícia Mili-
tar, por exemplo, há cinco viaturas 

Como a empresa se beneficiava
De acordo com a Polícia Civil, a ação criminosa envolvia falsificação e adulteração 
nos orçamentos de oficinas mecânicas, aumentando o valor do serviço prestado 

e provocando superfaturamentos que chegam a 2.450%.
A JMK deveria fazer três orçamentos para os serviços e contratar o de menor valor. 
Mas esses orçamentos eram falsificados e muitas vezes o Estado pagou por serviços 
que nem foram feitos. Ou ainda as peças usadas nos veículos vendidas como origi-

nais eram de segunda mão com valor e qualidade muito abaixo do pago. 
O dinheiro desviado no esquema era desviado para contas de “laranjas” e 

empresas de fachada. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa teria 
praticado os crimes de: fraude à licitação, falsidade ideológica, falsificação de 

documento particular, inserção de dados falsos no sistema, fraude na execução 
do contrato e lavagem de dinheiro.

Operação “Peça Chave” 
paradas por falta de manutenção. E, 
de acordo com o comandante interino 
do 6º BPM, Cláudio Ricardo dos San-
tos Oliveira Pinto, a situação só não 
é pior e os prejuízos para a socie-
dade não foram tão grandes porque 
nas UPS (Unidade Paraná Seguro) 
as associações e os empresários 
têm custeado pequenos consertos 
e revisões, evitando que mais veícu-
los parem de rodar. 

Ele confirma que há mais de 
dois meses as oficinas creden-
ciadas não recebem as viaturas 
devido à falta de recebimento de 
serviços já prestados. 

Na Polícia Civil de Cascavel, foram 
30 ordens de serviços não atendidas. 
Para não parar o trabalho, está sendo 
feito revezamento de viaturas.

@oparana hoje news
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A briga entre irmãos por um mole-
tom que foi parar na Justiça de Cas-
cavel denota a banalização do acesso 
à Justiça gratuita, alerta o juiz do 1º 
Juizado Especial Cível, Rosaldo Elias 
Pacagnan: “Infelizmente, casos como 
esses em que tudo poderia ser resol-
vido com conversa são trazidos com 
frequência para o Judiciário resolver. 
Isso não acontece só em Cascavel, 
mas no País inteiro”. 

Para ele, as pessoas estão cada 
vez mais intolerantes com situações 
simples. “As pessoas não têm usado 
o bom senso e o diálogo. A possibili-
dade de resolver na Justiça sem gas-
tar tem feito ser a primeira opção e 
não a última, quando todas as formas 
amigáveis já foram tentadas”.

Juiz alerta para 
banalização da Justiça

O CASO 
A briga de dois irmãos por um 

moletom foi julgada na última 
segunda-feira. Os dois moram na 
mesma casa, no Bairro São Cris-
tóvão, em Cascavel. 

A disputa começou quando 
Angélica comprou um moletom pela 
internet e deu o endereço da mãe 
para a entrega. Quando a mercado-
ria chegou, o irmão Edson a rece-
beu e disse que não iria devolvê-la. 

O juiz diz que teve que “aplicar 
o direito onde o amor deveria ter 
resolvido”. Edson, o réu, foi con-
denado a devolver o moletom ou o 
valor de R$ 79,90.

Três são condenados 
por morte de pedreiro 
Antônio da Silva, Guibson Cleiton 
da Silva e Lucas Vieira, foram con-
denados pela morte do pedreiro 
Adilson Cavaccini, 43 anos. Lucas e 
Antônio foram condados a 15 anos 
e 5 meses de prisão por homicídio 
qualificado. Eles estão presos  
por outro processo e continuam  
na cadeia. 
Guibson Cleiton da Silva foi con-
denado a 12 anos por homicídio 
qualificado, mas ele não está  
preso e pode recorrer da sentença 
em liberdade. 
A defesa dos réus recorreu da  
sentença. O Ministério Público 
também recorreu, pedindo a prisão 
de todos os réus.
A condenação é diferente porque 
Antônio e Lucas teriam atingido a 
vítima com uma facada nas costas 
- a faca ficou cravada na vítima - e 
nove tiros. Já Guibson teria sido 
o condutor do carro usado pelo 
grupo para chegar ao local do 
crime e para a fuga. n Reportagem: Cláudia Neis
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Atletismo
A equipe de atletismo de 

Cascavel tem quatro atle-
tas dentre os principais do 
Estado com até 20 anos de 
idade. Os comandados do 
professor Wanderley Wyzy-
kowski participaram, no fim 
de semana, do Campeonato 
Paranaense Sub-20, em 
Maringá, e voltaram para casa 
com duas medalhas de ouro 
e três de prata. Igor Pirez foi 
campeão nos 3.000m com 
obstáculos e vice-campeão 
nos 10.000m. Já Camila Abí-
lio foi campeã no lançamento 
do martelo, enquanto Bruno 
Parolin foi segundo colocado 
nos 110m com barreira e Gui-
lherme Teixeira foi prata nos 
800m, além de quarto colo-
cado no revezamento 4x400m 
e sexto por equipe no  
naipe masculino.

Em uma disputa digna de final (foto) de Terrão, com lances acirrados e grande presença de 
público na arquibancada improvisada, o Águia Pão de Queijo/Interlagos ficou com o título 
da Copa Palotina Esportes ao vencer o time da Uefa por 2 a 1, de virada, domingo, no 
Jardim Colonial. Os gols saíram todos no segundo tempo. Elson abriu o placar para o 
Uefa, mas Giovane e Rodrigo viraram o placar para o Águia, que faturou o título inédito. 
Na disputa pelo terceiro lugar, o Frutana/Alumine levou a melhor sobre os Amigos do 
Carlinhos, por 3 a 1. 

O handebol adulto cascavelense 
participou e saiu fortalecido da 2ª 
etapa da Chave Ouro do Cam-
peonato Paranaense, realizada 
em Campo Mourão, no fim de 
semana. O FAG/Bearskin venceu 
os dois compromissos e agora 
lidera o naipe feminino com qua-
tro vitórias em quatro jogos. Já o 
Lanalli/O2 Saúde/Clinivel amar-
gou a primeira derrota e caiu para 
a terceira posição na classifica-
ção do masculino, mas se mostrou 
competitivo frente ao principal time 
da competição.

A derrota foi diante do Lon-
drina, líder do Estadual e único 

Handebol fortalecido

 Classificação
Na classificação, Cascavel lidera no feminino com os mesmos 

8 pontos e 146 gols marcados do segundo colocado Maringá, mas 
em vantagem no saldo – levou 76 gols contra 83 sofridos pelo rival. 
No masculino, Cascavel está em terceiro com 6 pontos, empatado 

com Campo Mourão e Foz do Iguaçu, mas em vantagem por ter mar-
cado mais gols. Londrina lidera com Maringá em segundo, ambos 
com 8 pontos. A 3ª etapa do Paranaense será nos dias 8 e 9 de 

junho em Corbélia. A programação de jogos ainda não foi definida.

representante do Estado na Liga 
Nacional, por 29 a 25, com dife-
rença de dois gols nos dois tem-
pos (13 a 11 e 16 a 14). Já no 
outro compromisso na etapa ven-
cer o time da Escola Paranaense 

de Handebol/Curitiba por 34 a 20.
No feminino, o time cascave-

lense venceu os compromissos 
com Toledo (38 a 25) e Matelândia 
(37 a 19) e agora tem quatro vitó-
rias em quatro jogos no Estadual.

PORTAL 24
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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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 Copa Paraná
Na Copa Paraná de vôlei adulto, 

realizada em etapa única, no último 
fim de semana, em Foz do Iguaçu, o 

time feminino AABB/Cascavel, termi-
nou com o troféu de vice-campeão ao 
ser derrotado duas vezes pelas donas 
de casa, por 3 sets a 1 e 3 a 0. Apenas 

Cascavel e Foz disputaram no naipe 
feminino. Ambas as equipes estão na 
Série B do Campeonato Paranaense, 

competição que as cascavelenses lide-
ram e que terá a 2ª etapa em setem-

bro, em Francisco Beltrão.

Dia do Desafio, mexa-se!
Milhões de pessoas em todo o 

mundo estarão em sintonia nesta 
quarta-feira para a realização de ao 
menos 15 minutos de atividades 
física. Tudo pelo Dia do Desafio, 
evento realizado pelo Sesc no Brasil e 
que chega à sua 25ª edição em 2019.

A ação mundial existe para, por 
meio da integração e cooperação 
entre as cidades, incentivar a ado-
ção de hábitos mais saudáveis e a 
prática regular de atividades físicas 
em benefício da saúde. Essa campa-
nha, aliás, passará a ser realizada 
durante todo o mês de maio a partir 
deste ano, enquanto o Dia do Desa-
fio segue tradicionalmente reali-
zado na última quarta-feira do mês.

Em Cascavel, o Sesc local pro-
gramou uma série de ações, mas 

algumas delas dependem da con-
dição climática. Marcado para as 
19h15, da estrutura central (montada 
próxima à Igreja Matriz, no calçadão 
da Avenida Brasil), o passeio ciclístico 
não ocorrerá em caso de chuva.

Entretanto, algumas atividades 
estão confirmadas independente-
mente do clima. “São ações como 
o baile recreativo (para a 3ª idade), 
que será às 14h30 no Sesc, e o 
atendimento nas empresas. Já 
são mais de 200 cadastradas, 

mas ainda dá tempo de agendar 
uma visita de nossos técnicos, 
pelo telefone 3219-5450. Também 
estão mantidas as aulas de Yoga 
no Sesc e na Prefeitura, mas no 
Lago Municipal pode não ocorrer. A 
estrutura de tendas já está montada 
próxima à Catedral Nossa Senhora 
Aparecida, e algumas aulas podem 
ocorrer no local. A programação 
depende da chuva”, explica o téc-
nico de Atividades do Sesc Cascavel, 
Rodrigo Henrique dos Santos.

Com a presença de cerca de 80 atletas, 
a temporada 2019 da Liga Estudantil de 
Cascavel de voleibol/Núcleo Regional de 
Educação foi aberta no fim de semana com 
disputas femininas na categoria 2002 (sub-
17) e a presença das equipes cascavelenses 
do Colégio Estadual São Cristóvão, do 
Colégio Elite e do Colégio Estadual Padre 
Carmelo Perrone/FARB, além de represen-
tantes das cidades de Capitão Leônidas 
Marques, Céu Azul e Boa Vista da 
Aparecida. A próxima etapa será realizada 
no naipe masculino, também na categoria 
2002, no dia 8 de junho.

Comandada por Dorival “Juca” Sesso, a equipe AABB/Cascavel de vôlei masculino participou, no fim de 
semana, da 2ª etapa da Copa Oeste e voltou para casa com três revezes e uma vitória como saldo da maratona 
de quatro jogos realizados em três dias, em Céu Azul. O triunfo foi sobre o time de São Miguel do Iguaçu, 
por 2 sets a 1. Já as derrotas foram diante das equipes de Foz do Iguaçu, Palotina e Toledo, todas por 2 a 0. 
Com uma das bases mais novas entre as participantes, a equipe cascavelense, que se prepara para os Jogos da 
Juventude, terminou em sexto lugar dentre os oito times participantes e teve o ponteiro Matheus Trebien eleito 
como destaque na etapa.

SILMAR RAMOS

DIVULGAÇÃO
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PLACAR DE ONTEM
FUTSAL SÉRIE OURO

 Foz Cataratas ?x? Cascavel
 Pato ?x? Matelândia
 Campo Mourão ?x? Marreco

SÉRIE B
 Operário ?x? Sport
 Guarani ?x? B. de Pelotas

SUL-AMERICANA
 Atlético-MG* ?x? U. La Calera*
* Na próxima fase

JOGAM HOJE
     SUL-AMERICANA

19h15 Botafogo x Sol de América
19h15 Palestino x Zulia
19h15 Peñarol x Deportivo Cali
21h30 At. Nacional x Fluminense
21h30 D. Santaní x La Equidad
21h30 Macará x Royal Pari

    LIGA EUROPA
16h Chelsea x Arsenal

        COPA DO BRASIL
19h15 Paysandu x Internacional
21h30 Bahia x São Paulo
21h30 Grêmio x Juventude

Neymar não será o capitão da 
seleção brasileira na Copa Amé-
rica. Escolhido por Tite para ser o 
dono da braçadeira após o Mundial 
da Rússia, em 2018, o atacante do 
Paris Saint-Germain perdeu o posto 
após as recentes polêmicas no 
futebol francês - agressão a torce-
dor e suspensão por reclamações 
contra árbitros em redes sociais. O 
treinador brasileiro escolheu Daniel 
Alves para empunhar a braçadeira.

O lateral-direito do PSG, que foi 

Capitão Daniel Alves
informado pelo treinador por tele-
fone, antes se apresentar na 
Granja Comar y, ontem, já será 
o capitão nos amistosos contra 
Qatar e Honduras, na próxima 
semana, nos dias 5 e 9, respec-
tivamente, bem como durante a 
disputa da Copa América, a partir 
de 14 de junho.

Dani Alves não participou da 
Copa do Mundo de 2018 por 
conta de uma lesão. Recuperado, 
ele é o único do grupo que estava 

na última conquista brasileira na 
Copa América, em 2007. Ele, que 
também tem no currículo os títu-
los da Copa das Confederações 
de 2009 e 2013, é o jogador com 
maior número de convocações no 
grupo atual: são 138. Sua última 
partida pela seleção foi em março 
de 2018, quando também foi o 
capitão, contra a Alemanha.

Tricolores
Sem conseguir dar alegrias ao seu 
torcedor nos últimos anos, o São 
Paulo desafia o Bahia nesta noite 
com o “piano nas costas”. O peso 
extra é por causa da derrota por 1 
a 0 em pleno Morumbi no jogo de 
ida das oitavas de final. Por isso, 
só a vitória interessa aos paulistas 
em Salvador, às 21h30, pela partida 
derradeira pela vaga nas quartas 
de final da Copa do Brasil. O Bahia 
tem a vantagem do empate para 
seguir de fase.

O Grêmio recebe o Juventude 
nesta quarta-feira, às 21h30, 
na Arena, pela partida de volta 
das oitavas de final da Copa do 
Brasil. Os rivais empataram sem 
gols no duelo em Caxias do Sul, 
assim, quem vencer avançará de 
fase, enquanto nova igualdade 
levará a definição da vaga aos 
pênaltis. O Tricolor amarga seis 
desfalques para o jogo: Paulo 
Miranda, Walter Kannemann, 
Bruno Cortez, Luan e Alisson 
estão lesionados e Matheus Hen-
rique está com a seleção brasileira 
sub-23. Em meio às baixas em 
série, Renato Gaúcho também 
deve fazer mudança por decisão 
técnica. O jogo em Porto Alegre 
marcará o retorno de Felipe Vizeu 
(foto) ao time titular. Autor do 
gol da primeira vitória do Grêmio 
no Brasileirão, o camisa 10 supe-
rou André na hierarquia interna e 
iniciará o jogo.

Inter e Papão
Internacional e Paysandu se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final 

da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h15, no Mangueirão, em Belém (PA). 
Após ter vencido o primeiro duelo por 3 a 1, o Colorado joga pelo empate e até 
por uma derrota por um gol para avançar às quartas de final. Já o Papão, para 
eliminar o Inter, precisa vencer por três gols de diferença. Uma vitória por dois 

gols levaria a decisão para os pênaltis.

GRÊMIO
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