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Chegou ontem à Câmara de Cascavel o projeto que põe fim à Cettrans e cria a Transitar. A 
expectativa é de que todo o processo leve um ano. Para isso, o projeto precisa ser aprovado 

pelos vereadores, e então uma equipe vai verificar quem será dispensado e como ficará a nova 
estrutura. Uma coisa é certa: a fiscalização de trânsito não para nesse período. 

Em um ano, Cettrans
vai virar a Transitar

l Pág. 3

Jogos Escolares
Sede da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, 
Corbélia respira esporte esta semana. E a galerinha 

de Cascavel tem feito bonito, a exemplo do handebol 
masculino da categoria A (foto), que faturou o título ontem.

l Pág. 14

Boa notícia: alunos se
mudam para reforma
do Cmei Raio de Luz

PÁGINA

06

Rapaz com esquizofrenia
pode ter sido executado
pelo hábito de furtar
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Excedente de vacinas
contra gripe zera 
em poucas horas
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SolSolSol Sol

Técnico Luiz 
Felipe Scolari, ao 

elogiar os jogado-
res e a campanha 
do Palmeiras no 
Brasileiro 2019. A estraté-
gia do treinador é somar o 
maior número de pontos 

até a parada do Brasileirão 
para a disputa da Copa 

América. Restam mais duas 
rodadas até o início do tor-

neio de seleções. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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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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  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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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Cascavel Curitiba

Um presidente amigo e 
amigos do presidente

Terça

Minguante
25/06 - 19h19

Nova
03/06 - 19h47

h
h

20 8 h
h

19 10

Terça

h
h

18 8 h
h

16 10

concurso: 1339

01 06 23 26 39 49
concurso: 2156

concurso: 4991

25 50 60 61 63

concurso: 5393

29.918
22.194
63.405
86.750
71.732

MARÇO

VITÓRIA/BA

concurso: 1822

01 04 06 09 12 13 14 16 
17 18 19 20 21 24 25

concurso: 1974

06 11 18 19 31 34
35 52 53 57 69 72 76 
77 82 90 92 93 96 97

06 08 22 25 38 48

Quarta
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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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NubladoNubladoNublado

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)

 “Estamos fazendo 
uma campanha 

acima do que 
planejamos. 

Isso é bom e nos dá mais 
tranquilidade. Estamos 
mantendo essa situação 

de liderança, que é o mais 
importante”. Muitos falam do jeito espontâneo do presidente Bolsonaro. Resolvi, 

neste domingo nublado e frio, sentar na minha velha poltrona e pensar 
sobre o porquê da popularidade do presidente.

O Brasil é um país pobre e a grande massa é dócil e não dada 
a conflitos externos e inimizades. É claro que existe o aspecto da 
violência da sociedade, muito em função da perda de autoridade dos 
demais governos, mas uma característica do atual presidente é ser 
sincero e brincalhão. 

Ainda me lembro nos anos 70 e 80 como a gente brincava com os 
amigos, como a gente ria com os programas humorísticos da televisão 
que estereotipavam personagens do dia a dia, gays, judeus, gaúchos, 
nordestinos. Que os apelidos eram dados gratuitamente e ninguém se 
enfurecia ou perdia a amizade por isso. Éramos um país feliz.

Outro dia, ouvindo a explicação do General Mourão, entendi um pouco 
mais sobre a vida dos militares. Segundo ele, existe nas Forças Armadas 
um espírito de camaradagem, pois, diferente de nós, civis, eles entram 
na escola militar e não se dispersam, criam-se então laços de amizade e 
muito daquele espírito dos anos 70 ainda foi preservado por eles devido 
a essa “camaradagem da caserna” e ao intenso convívio.

Hoje, em que tudo deve ser pensado antes de falar, nós nos tor-
namos um país policialesco, triste e amedrontado. A espontaneidade, 
uma brincadeira pontual com um colega ou amigo, tudo isso acabou, 
mas de repente elegemos um presidente militar, que, por estar durante 
muitos anos no convívio do ambiente narrado pelo general Mourão, 
é uma pessoa que gosta de falar, brincar, rir e ser sincero nos termos 
militares. E era disso que o Brasil precisava, ou seja, resgatar um pouco 
o não politicamente correto, tirar a sisudez do Brasil.

As questões políticas serão, sim, resolvidas, mas ter um presidente 
diferente dos demais em termos de personalidade foi muito bom para o 
nosso povo. Durante décadas ouvimos ideologias rancorosas de pobre 
contra rico, de ódio, de feminismo, e agora temos que mudar o Brasil não 
só politicamente, mas nos espelharmos na espontaneidade do presidente. 

Vamos voltar a ser um país alegre, vamos voltar a ser leais e cheios 
de camaradagem, sinto saudade daquela época leve dos brasileiros. 

DIVULGAÇÃO

Cheia
17/06 - 05h31



03POLÍTICACASCAVEL, 04 DE JUNHO DE 2019

n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Josimar Bagatoli

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Crise na Câmara?
O parlamento cascavelense dá a ideia de total desunião. 
Já faz tempo que os nobres representantes se cutucam 

com palavras ásperas e até com apontamentos pessoais e 
quem perde não são eles, mas os eleitores que esperam 
da Casa de Leis um trabalho produtivo. As divergências 

ultrapassam o limite das ideias. Recente caso envolveu Olavo 
Santos (PHS), ao querer “ensinar” a Presidência a conduzir 
o trabalho na Mesa. O tratoraço da base também impede 
qualquer discussão mais produtiva. Ontem, Misael Júnior 
(PSC) criticou o parecer da Comissão de Justiça contrário 
ao projeto que requeria a proibição de radares móveis. 
Agora a medida será decretada pelo prefeito Leonaldo 

Paranhos (que podia só solicitar à Cettrans) e o projeto foi 
retirado de votação. “Lamento com nota de pesar a decisão 

da Comissão de Justiça, que errou! Essa Casa precisa se 
fortalecer cada vez mais. E, com esse parecer, cada dia 

ficamos menores”, declarou Misael.

Coisas sem importância
Da série de alterações oficializadas, mas em importância 

alguma: Celso Dal Molin avisou que o Partido da 
República (PR) agora é Partido Liberal (PL). Já Sidnei 

Mazutti (PSL) registrou que a identidade política dele 
passa a ser “Contador Mazutti”, nomenclatura que  quer 

ser chamado a partir de agora.

Com extinção de cargos e 
demissões, a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de 
Transporte e Trânsito) come-
çou a andar para seu fim. O 
Executivo municipal protocolou 
ontem projetos de extinção da 
empresa pública e criação da 
autarquia Transitar. O prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) tem 
consciência do embate que 
virá: primeiro do Legislativo 
municipal, para que o texto 
seja aprovado, em segundo 
para que os atuais servidores 
concordem com as medidas.

Embora muitos já temam 
a demissão - a lei autoriza a 
extinção de cargos -, o pro-
cesso será longo: levará entre 
seis meses e um ano, após 
a aprovação do projeto na 
Câmara. Será nomeado um 
liquidante - responsável pela 
extinção de contas e contratos, 
e verificação dos cargos incom-
patíveis. “Esse liquidante vai 
apurar o ativo e o passivo da 
empresa. Não cabe à adminis-
tração a definição das demis-
sões”, adianta o procurador 
jurídico do Município, Luciano 
Braga Côrtes. 

Parte do quadro será redi-
mensionada para atividades 
compatíveis. “Há posições do 

Exonerado,  
por quê?
A Comissão de Esporte 
da Câmara de Vereadores 
decidiu encaminhar 
ao prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) um 
requerimento com 
pedido de informações 
sobre o motivo que 
levou à exoneração 
de Cleber Fonseca, 
ex-diretor da Secretaria de 
Esportes. Oficialmente, a 
justificativa foi tratamento 
médico do servidor. No 
entanto, uma servidora 
teria levado denúncias 
a Paranhos e panos 
quentes foram jogados 
para amenizar a situação. 
“Enviamos perguntas 
para sabermos o que 
chegou ao prefeito. Como 
ocorreu a denúncia? 
Foi formalizada? Como 
acompanhou o caso?”, 

disse Pedro Sampaio (PSDB). 
Veja mais sobre o assunto na 
página 12 desta edição.

Boa sorte!
Veterano do PDT, em vez 
de desejar boas-vindas 
aos novos colegas de 
legenda Fernando Hallberg 
e Serginho Ribeiro, o 
vereador Aldonir Cabral 
deu mesmo foi um “boa 
sorte!” O “desabafo” 
foi durante a leitura do 
sumário do dia e provocou 
risos de quem estava na 
sessão. Hallberg e Ribeiro 
eram do PPL e seguem 
Márcio Pacheco, deputado 
estadual que adotou a sigla 
comandada em Cascavel 
por Sadi Bodanese. Pacheco 
deve assumir o cargo de 
presidente em breve, o que 
causou desconforto em 
aliados do ex-prefeito Edgar 
Bueno, caso de Cabral.

Executivo estima 1 ano
para o fim da Cettrans

O que muda
Apesar da extinção da Cettrans, as fiscalizações ocorrem 
normalmente.
Como foi protocolada ontem, a proposta do Executivo munici-
pal será lida hoje em plenário, depois segue para análise das 
comissões permanentes e só depois entra em votação.
“A empresa já deveria ter sido extinta há muito tempo, dado 
os prejuízos causados ao Município, que recolhe tributos, 
pagamentos e encargos sociais que chegam a R$ 6 milhões 
ao ano, impostos que poderiam ser retidos e aplicados na 
própria autarquia. Não sei quanto tempo vai demorar. É um 
processo moroso e delicado”, diz o procurador jurídico.

Tribunal de Contas do Estado 
favoráveis ao reaproveitamento 
e o liquidante dará esse pare-
cer. Mas é necessário manter 
a compatibilidade dos cargos”. 
Uma coisa é certa: todos os 
mandatos de presidente, dire-
tores e membros de conselhos 
serão extintos.

Em relação aos salários, 
Braga Côrtes diz que as altera-
ções serão analisadas, mas há 
casos que demonstram que isso 
é possível. Os cargos compatí-
veis serão incorporados à admi-
nistração sob regime de CLT.

Nomeado desde abril como 
assessor de projetos da Cet-
trans, Reinaldo Bueno deve 
auxiliar nesse processo de 
levantamento dos cargos man-
tidos e excluídos. 

Para a função de liquidante 
é cogitado o economista Vander 
Piaia, ex-vice-prefeito, que con-
firmou uma conversa a respeito 
do assunto. O salário pago ao 
profissional será de R$ 10 mil/
mês. “Precisa ser alguém com 
conhecimento jurídico e de 
recursos humanos. No entanto, 
a nomeação só será definida 
após a aprovação do projeto”, 
afirma Braga Côrtes.  
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ideal para as aulas.
A Secretaria de Educação infor-

mou que não pode realizar inves-
timentos financeiros na estrutura 
da associação, mas que buscou 
parceria com a Cohavel e o Territó-
rio Cidadão para a realização das 
adequações sugeridas e que será 
construído um banheiro no local.

Entenda o caso
No ano passado, a Amoclau foi atingida por um carro desgovernado e teve o 

muro quebrado. O Cmei Raio de Luz faz divisa com a associação e também foi 
atingido. O muro da associação foi reerguido com recursos dos moradores e 

com mão de obra cedida pela Cohavel (Companhia Habitacional de Cascavel). 
No Cmei foram colocados tapumes improvisados para manter o local cercado, 

mas há um muro que ameaça cair.

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá
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Excedente de vacinas 
zera em horas

Após atingir a meta de vacinação 
contra a influenza e ter imunizado 

107,30% do grupo prioritário, algumas 
unidades de saúde de Cascavel dispo-
nibilizaram ontem as doses remanes-

centes. Mas durou pouco.
A campanha de vacinação encerrou 

na última sexta-feira (31) e quem não 
era parte da prioridade pôde tomar a 

vacina na segunda-feira (3). 
Pela manhã, havia 1.840 doses. As 

unidades com maior número de 
excedentes eram Parque Verde (180) 

Interlagos (150); Vila Tolentino (140) e 
Brasmadeira (120). Já as unidades de 

Juvinopólis, Rio do Salto, Santa  
Barbara e Riviera tinham  

apenas dez cada uma. 
Antes das 11h o excedente de vacinas 

já havia sido zerado. 
Pela manhã, a 10ª Regional de Saúde 
enviou um remanescente distribuído 
de pela Secretaria de Saúde para as 

unidades do Claudete (50); do Cancelli 
(100); da Neva (50); do São Cristóvão 

(100) e do Guarujá (30). O estoque 
acabou antes das 17h. 

AS OBRAS ainda não iniciaram no Cmei  

Batido martelo: Cmei se
muda para início de obras

Agora é oficial: os 56 alunos do 
Cmei (Centro Municipal de Educa-
ção Infantil) Raio de Luz foram rea-
locados para a Amoclau (Associa-
ção dos Moradores do Claudete), 
onde ficarão durante os próximos 
dez meses para que ocorra a 
reforma do espaço atual. 

A associação fica do lado do 
Cmei e ontem (3) os alunos já 
tiveram a primeira aula no novo 
ambiente.

A decisão de para onde os 
alunos iriam demorou a sair, por-
que o salão comunitário também 
demanda algumas adaptações. 
“Nós sugerimos a construção de 
um banheiro com acessibilidade, 
reparos na parte elétrica e na cozi-
nha”, disse o presidente da asso-
ciação de moradores, Thiago Glu-
zezak. Isso porque o espaço não é 

Início das obras
Com os alunos realocados, agora os 
trabalhos são para iniciar as obras 
o quanto antes. A expectativa da 
Secretaria de Educação é de que 
a ordem de serviço seja assinada 
nos próximos dias. As obras estão 
orçadas em R$ 1.073.325,14.
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

Nova chance 
Danilo Gabriel da Silva é um dos pacientes que receberam o novo fígado. Ele 

tinha apenas 19 anos quando foi diagnosticado com hepatite aguda. Dentro de 
12 horas, Danilo passou por todos os processos: desde as avaliações necessárias 
até a cirurgia. “Graças à agilidade da equipe eu estou aqui. Minha perspectiva de 

vida mudou e a minha vida passou a ter mais sentido depois dessa situação de 
quase morte”, revela.  Danilo afirma que será um doador de órgãos. “Eu passo 
isso para as pessoas: é possível salvar vidas. Todos deveriam ter mais conheci-

mento sobre a doação de órgãos”. 

Um marco histórico para Cas-
cavel foi a realização do centésimo 
transplante de fígado no Hospital do 
Câncer Uopeccan. Para comemorar a 
realização, a Uopeccan fez questão 
de reunir a equipe médica para res-
saltar a importância do serviço que 
tem ajudado a salvar vidas.

Desde 2011 a Uopeccan buscava 
o credenciamento para o transplante 
de fígado e conseguiu fazer o primeiro 
procedimento em 2017. 

O presidente da Uopeccan, Leo-
poldo Furlan, destaca que che-
gar ao número só foi possível 
pela união de forças do hospital: 
“É um resultado positivo e que 
temos 90% de aproveitamento. 
Para nós representa a evolução 
da medicina na nossa região”. 

O responsável pela equipe de 
transplantes, Luís Cesár Bret, disse 
que uma das necessidades era 
deixar o serviço mais próximo dos 
pacientes do interior, evitando se 
deslocassem até Curitiba para fazer 
o transplante. “Isso beneficiou uma 
quantidade enorme de pacientes 
que tiveram acesso ao ambulatório 
e que puderam se tratar de uma 
doença potencialmente fatal, que 
é a cirrose do fígado. Vários muni-
cípios carentes se viram beneficia-
dos e tiveram acesso facilitado pelo 
SUS [Sistema Único de Saúde]”. 

Segundo ele, cinco dos 100 casos 
de transplante foram retransplantes, 
ou seja, cinco pacientes apresentaram 
rejeição do órgão e passaram pelo pro-
cedimento duas vezes.

Os casos mais recorrentes e que 
necessitam de transplante são de 
cirrose hepática: “O oeste do Paraná 
é um bolsão endêmico de hepatite 
B, hepatite C e cirrose por álcool”. 

O centésimo transplante foi em 
uma mulher de 22 anos e o proce-
dimento durou oito horas.

Uopeccan: a evolução da medicina
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l Critérios
O cirurgião-geral Gabriel Margraf 
explica os critérios para que o órgão 
possa ser doado e um deles é de que 
o fígado seja compatível com o orga-
nismo do receptor. “É feita uma série de 
exames clínicos para ver a viabilidade 
do órgão, se é saudável, viável para o 
receptor, e o doador deve ter até 70 
anos de idade”. 
Margraf explica também que a Uopec-
can realiza apenas transplantes para 
adultos, então tanto o doador como o 
receptor precisam ter mais de 18 anos. 

l Fila de espera
O médico Gabriel Margraf explica que 
quem controla a fila à espera de trans-
plantes é a Central Estadual de Trans-
plantes e que a entrada de Cascavel na 
oferta do serviço contribuiu para que 
a fila diminuísse: “Hoje existem quase 
100 pacientes na fila. Essa demanda 
se mantém desde o início, porque a pro-
cura aumentou”. 

FURLAN destaca importância do serviço a toda a região

PRIMEIRO transplante foi realizado há dois anos
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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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CASCAVEL, 04 DE JUNHO DE 2019

1- JOÃO CARLOS BENTO E ANA PAULA FERREIRA
2- VINICIUS BIASI DE LIMA E ALINE SCHUMAKER DE SOUZA
3- JOÃO RICARDO RUTKAUSKIS E CAMILA MORESCO
4- GABRIEL RAMOS RUSTICK E ANDRESSA DE SOUZA ARCANGELO 

ÓRFÃOS DA TERRA
Laila sugere que Dalila/Basma se consulte com 

Letícia. Faruq faz a prova prática para revalidar seu 
diploma de médico no Brasil. Paul convence Camila 
a ir ao evento no Instituto Boas Vindas. Missade vê 
Helena tentando falar com Elias. Cibele é irônica com 
Dalila/Basma. Jamil e Bruno brigam durante o jogo, e 
Laila intervém. Missade confidencia a Dalila/Basma 
que se preocupa com o encantamento de Elias por 
Helena. Dalila/Basma leva Raduan para brincar longe 
dos pais e deixa o menino sozinho em uma praça.

VERÃO 90
Jerônimo e João se agridem no palco e a briga é 

transmitida pela tv. Madá tem uma visão com os filhos 
de Janaína. Jerônimo denuncia João por ter usado 
nome falso. Mercedes humilha Jerônimo. João faz um 
discurso, emocionando todos da plateia. Tobé visita 
Candé na prisão. Mercedes promete a Janaína que 
não prejudicará João, em troca de seu afastamento 
de Herculano. Diego avisa a Larissa que Candé será 
solto. Jerônimo comunica a Vanessa que se vingará 
de João, Manu e dos Ferreira Lima.

A DONA DO PEDAÇO
Régis explica sua situação para Josiane. Lyris 

estranha quando Agno volta para casa com fome. 
Otávio procura Edilene. Amadeu conta de Maria 
para Gilda. Maria revela a Josiane que Amadeu 
está vivo. Gilda descobre um nódulo no seio. Maria 
questiona Márcio sobre Amadeu. Virgínia vê Otávio 
e Edilene juntos e disfarça. Fabiana começa a tra-
balhar na construtora. Gilda vai ao médico. Maria 
apresenta Amadeu para Josiane, que finge gostar 
do pai. Virgínia e Fabiana se encontram. Amadeu 
decide ficar com Maria.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Glória faz bilhetes para memorizar endereços 

importantes, e seu neto desconfia cada vez mais de 
que algo está errado. Débora leva João para casa e 
encontra com Luísa. Yasmin e Lorena contam para 
Claudia o que fizeram para separá-la de Durval. 
Poliana tenta fazer com que Bento e João façam 
as pazes. Nadine e Afonso encontram com Luísa 
e Marcelo no mesmo restaurante. Claudia tem uma 
séria conversa com Durval. Mário avisa seus pais 
que o lançamento do Vetherna vazou na internet.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Os Cúmplices de um Resgate revelam para 

Lola que estão ajudando Isabela. Manuela pede para 
Damião ajudar Marina. Os Cúmplices também tentam 
um plano para salvar a vida de Marina. No porão, 
Marina encontra a passagem secreta e também uma 
mensagem revelando que Marina quer matá-la e 
dizendo para encontrar Damião na manhã seguinte. 
Frederico chega na casa de Rebeca, onde passará a 
noite e é recepcionado por Nina. Mais tarde, o estilista 
janta a famosa macarronada de Fiorina.

Em “Malhação”, Madureira discute com Marco. Vânia decide contar para a filha a verdade sobre 
seu relacionamento com César. Karina descobre sobre Jaqueline na recepção do hospital. Max culpa 

Regina pelo comportamento agressivo de Guga. Karina vai à casa de Vânia. Madureira vê Anjinha 
e Cléber namorando, e provoca Marco quando o policial se insinua para Carla. Camelo reclama da 

presença de Guga na roda de rap.

Madureira vê Anjinha e Cléber namorando

l SBT

l REDE GLOBO
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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.

Você não vai perder tempo com diferenças super-
ficiais e as pessoas vão gostar de você por isso - é 
uma receita para o sucesso. Você está usando a 
sua energia de forma construtiva, mas tire um tempo 
para descansar para manter as coisas em equilíbrio.

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito 
interessantes e há algo novo no ar. Você pre-
cisa de movimento, isso ajudaria a se livrar do 
estresse. Uma fadiga nervosa está esperando 
por você. Desacelere seu fluxo de pensamento.

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, conso-
lidando as coisas com as pessoas ao seu redor e colo-
que suas cartas na mesa. Você vai estar em excelente 
forma em geral. Preste atenção no que você come e 
isso vai aumentar seus níveis de energia.

Este dia vem sob o signo da família e dos gru-
pos. Essa é a melhor maneira de recarregar as 
baterias. Seu estado emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe 
para os outros e tente se comunicar.

Há muita coisa acontecendo ao seu redor, não 
se disperse. Seus desejos estão em confor-
midade com a realidade e você é geralmente 
bem equilibrado. O que está faltando é praticar 
um pouco de esporte.

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.  

Sua calma fará maravilhas e acabará com os 
conflitos. Você será recompensado com satis-
fação financeira pelos esforços pessoais. Evite 
movimentos bruscos.

Você vai mais facilmente procurar as pes-
soas que compartilham seus valores fun-
damentais para poder estabelecer relações 
mais estreitas. Cuidado com a indigestão, 
cuidado com o que você come.

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force 
o problema, basta tirar uma folga das coisas. 
Seria uma boa ideia diminuir o ritmo de vida 
em casa e modificar as suas prioridades; leve 
suas possibilidades atuais em conta.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não 
se preocupe muito com os detalhes! Respire 
mais profundamente e isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo.

Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe. 
Colabore sem reservas ou preocupação. Você 
não será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo 
e vai precisar compensar isso descansando um 
pouco. Sessões de relaxamento seriam o ideal.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

TVP
MERIDIONAL

REZADEIRA
ELLEKN
SOCIOLOGO
AGOSALES

ADICIONAL
LEOABTAU

BRODAPEN
ECCERSEI
NADAMLC

AGIOAPAGO
LUSITANOER

EDDETRAN
LABORATORIO

Líder qui-
lombola
do MT

(Hist. BR)

O mais
antigo co-
nhecido é
o gnômon

Oliver
Evans, en-
genheiro
dos EUA

Ornato que
identifica 

o pajé

(?) house,
local de
acesso à
internet

Coloca em
tempera-
tura muito

baixa

Campos
(?), ex-

presidente
brasileiro

Ente
lendário
similar 

ao cavalo

Pavilhão
do Parque
do Ibira-

puera (SP)
Felina

caçadora
da savana
africana

Gás mais
abundante

no ar
(símbolo)

Poeta, 
em inglês

Criar;
produzir

Desligo o 
interruptor 

de luz

"(?) 
passada!",
expressão 
de espanto

Nativo do
país de

Cristiano
Ronaldo

O segundo
caderno
de certos
jornais

Emissor
de car-

teiras de
motorista

Local para
realização 
de análises

clínicas

Fonte de
lucro do
doleiro

Eric
Clapton,

guitarrista
Movem-se
na água

Situado 
ao sul

Serviço de platafor-
mas como a Netflix

ou o Globo Play
Pintor surrealista

(?) de saúde: são
regulados pela ANS

Físico e suposto rival
de Thomas Edison

Inferior 
da página

Espaço 
de portos

A 19a le-
tra grega
Formação

do balé

Rainha de
"Game of
Thrones"

Ressentido

(?) noturno,
benefício 

trabalhista

Agosto
(abrev.)

Estudioso 
como Emir

Sader

Diz-se de 
mulher que

afugenta
o mal por
meio de
preces

3/lan — oca — tau. 4/dalí — poet. 6/cersei. 11/nikola tesla. 16/teresa de benguela.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

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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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
10 
01 
03 
13

A Casa Abrigo de Cascavel, que desde março abriga meninos 
e meninas vítima de violência afastados das famílias no mesmo 
espaço, conta agora com uma grade instalada sobre o muro. De 
acordo com o secretário de Assistência Social, Hudson Mores-
chi Junior, a instalação se deu após reclamações de vizinhos 
divulgadas pelo Hoje News há cerca de um mês “As reclama-
ções de que os adolescentes pulavam o muro para entrar e para 
sair da Casa fizeram com que instalássemos a proteção. O local 
não é uma prisão e os adolescentes podem entrar e sair, mas pela 
porta da frente, e respeitando as regras”, explica Hudson. 

O Nucria (Núcleo de Proteção 
à Criança e ao Adolescente) de 
Cascavel confirmou ontem (3) que 
investiga denúncias contra um 
ex-servidor municipal, que seria o 
ex-diretor da Secretaria de Espor-
tes Cleber Fonseca, exonerado na 
última sexta-feira (31). 

Informações extraoficiais são de 
que Cleber estaria sendo acusado 
de assediar funcionárias e estagiá-
rias da secretaria e que uma delas 
teria procurado o Nucria, que atua 
na proteção de menores de idade.

Em nota, a prefeitura informou 
que a exoneração ela foi deter-
minada pelo prefeito Leonaldo 

Sindicância investiga
uso de carro oficial
Outra situação envolvendo um servidor 
público da Prefeitura de Cascavel se 
trata da prisão de um educador social 
que atua na Casa POP que foi preso no 
último sábado (1º) após bater o carro 
do Município. Ele estava embriagado.
Uma sindicância para apurar a situação 
foi aberta e pode virar um processo 
administrativo. “O servidor está afas-
tado das funções e agora precisamos 
apurar por que ele estava com o carro 
oficial, se ele não estava na escala do 
plantão no dia da ocorrência. É provável 
que seja aberto um processo adminis-
trativo, com espaço para o servidor se 
defender também”, informou o secretá-
rio Hudson Moreschi Junior. 

Ex-diretor teria tentado
assediar funcionárias 

Paranhos e que cabem aos órgãos 
competentes apurarem as supos-
tas denúncias. Informou ainda que 
não há registro formal sobre qual-
quer denúncia.

Segundo o Nucria, as investiga-
ções seguem em segredo de Jus-
tiça. A reportagem do HojeNews 
tentou contato com Cleber, mas 
não houve sucesso.  
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Dupla vai a júri
Julian Carlos Bergamaschi e Allan Jhonny Bergamasch vão a júri hoje acu-
sados de tentar matar Filipi de Campos. O crime aconteceu em novembro 

de 2013 no Bairro Pioneiros Catarinenses. Os acusados teriam atirado 
na vítima enquanto ela andava na rua, por isso a acusação é de tentativa 
de homicídio qualificada, com a qualificadora de recurso que dificultou a 

defesa da vítima. Os dois estão em liberdade. 

A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel investiga a mor te de 
Josemar de Paula, 20 anos, morto 
a tiros ainda na noite de sexta-feira 
(31) na Rua do Limoeiro, no Bairro 
Melissa, em Cascavel. 

De acordo com a polícia, o 
jovem tinha diagnóstico de esqui-
zofrenia e por conta disso tinha 
o costume de entrar nas casas 
e até cometia fur tos. “Ao lado 
do corpo havia a palavra ‘rato’, 
que significa ‘ladrão de vila’, o 
que nos leva a acreditar que a 
morte tenha relação com o com-
por tamento da vítima”, revela a 
delegada responsável pelo caso, 
Raísa Vargas.

Detalhes da investigação não 

foram divulgados e informações 
sobre o caso podem ser repassa-
das de forma anônima pelos tele-
fones 190 e 197.  

DH apura homicídio de 
jovem com esquizofrenia 

POSICIONE o 
leitor de QRCode 
do seu celular para 
ver mais detalhes 
sobre o caso

Condenado  
é preso
Um homem de 32 anos foi preso 
na tarde de ontem no Instituto 
de Identificação em Cascavel. 
Ele foi até o local para solicitar 
a segunda via da Carteira de 
Identidade quando foi verificado 
que contra ele havia um mandado 
de prisão expedido pelo Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar 
contra Mulher de Cascavel por 
ameaça e agressão, registradas 
em 2015. O réu foi condenado à 
pena de dois meses em regime 
semiaberto. Ele está na Cadeia 
Pública de Cascavel, onde perma-
nece à disposição da Justiça.
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O handebol masculino da cate-
goria A (15 a 17 anos) do Colégio 
Estadual Presidente Costa e Silva, 
de Cascavel, é o melhor dentre as 
equipes estudantis da modalidade 
na região de abrangência do Núcleo 
Regional de Educação de Cascavel. 
A confirmação se deu na manhã de 
ontem, com o título na fase regio-
nal dos Jogos Escolares do Paraná, 
em Corbélia.

O time comandado pelo pro-
fessor Cezar Roberto Casagrande 
superou na final a representação 
anfitriã da competição, a do Colé-
gio Estadual Amâncio Moro.

O resultado final foi com uma 
diferença de 15 gols (12/27), mas 
o jogo foi equilibrado, principalmente 
no primeiro tempo. Os donos casa 
precisaram de mais de quatro 
minutos para inaugurar o placar 
e chegaram a abrir dois gols de 
diferença, mas os cascavelenses 

Handebol campeão regional 

chegaram ao empate e foram cons-
truindo uma boa vantagem para 
fechar a parcial em 11 a 5.

No segundo tempo, apoiado 
por sua torcida, a equipe da casa 
esboçou uma reação e chegou a 
marcar duas vezes, mas não demo-
rou muito para que os adversários 
se reencontrassem no jogo e impu-
sessem um ritmo ainda mais forte 

Projeção de pódio 
estadual
O técnico Cezar Roberto comemo-
rou o resultado e também fez uma 
projeção para a fase final dos Jogos 
ainda que precise disputar primeiro 
a fase macrorregional, marcada de 
26 a 30 deste mês, em Cafelândia. 
O objetivo, segundo o treinador, é 
conquistar um pódio.
“Temos um bom time, mas é impor-
tante destacar que é bastante novo e 
nem tão experiente, pois terá o ano 
que vem pela frente para jogar junto, 
mas acredito que possamos desen-
volver um bom papel na sequência 
da competição e brigar sim por uma 
medalha”, explica o treinador.
O time do Colégio Estadual Presi-
dente Costa e Silva campeão em Cor-
bélia foi formado pelos atletas Allan, 
Caio Cesar, Charles, Guilherme, João 
Felipe, João Vitor, Kauê, Luan, Pablo, 
Pedro Henrique, Ryan e Wesllen.

Com 18 gols em três jogos, a rodada de ida da 3ª fase do campeonato interno de futebol suíço da AABB 
Cascavel, na categoria idade livre, registrou média de seis gols por partida, no fim de semana. Destaque para a 
equipe Posto Pegoraro (foto), que goleou a equipe Disk Paraná por 6 a 1. Já o Camargo Móveis venceu a 
Rhede Sistemas por 4 a 2 e a Center Investimentos aplicou 4 a 1 na Uniocópias. A rodada será encerrada hoje 
com o duelo entre Metalúrgica Mocelin e OAB, às 19h30.

 Cascavel Futsal
De volta para casa com moral elevado depois da vitória de virada sobre o poderoso Magnus, sexta à noite, em Sorocaba (SP) e 

com direito ao tento final marcado a 19s do fim do jogo, o Cascavel Futsal esteve ontem no Ginásio da Neva para dar início à pre-
paração para visitar o Ampére pela Série Ouro do Paranaense. A Serpente ainda terá dois períodos de treino nesta terça-feira antes 
de embarcar para o compromisso, marcado para amanhã à noite, às 20h30, pela 12ª rodada do Estadual. O jogo vale o retorno à 

liderança para os comandados do técnico Cassiano Klein. Na Liga Nacional, o triunfo sobre o Magnus elevou o time cascavelense a 10ª 
posição. No sábado, o Cascavel Futsal receberá o ex-time de Cassiano Klein, o Joabaça/SC, pela 7ª rodada da LNF.

para ampliar a vantagem aprovei-
tando-se também dos erros de 
ataques e impondo forte marcação 
para fechar a parcial em 16 a 7 e 
o jogo em 27 a 12.

AABB

SILMAR RAMOS/JEPS
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            SÉRIE B
19h Bragantino x São Bento

          COPA DO BRASIL
21h30 Flamengo x Corinthians

        MUNDIAL SUB-20
15h30 Argentina x Mali 

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
      SÉRIE B

 América-MG ?x? Coritiba 

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         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

7ª RODADA

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

SÉRIE A

 Flamengo 2x0 Fortaleza
 Bahia 1x0 Grêmio
 Botafogo 1x0 Vasco
 Ceará 0x1 Santos
 São Paulo 1x1 Cruzeiro
 Athletico-PR 3x0 Fluminense
 Internacional 2x0 Avaí
 Atlético-MG 4x0 CSA
 Chapecoense 1x2 Palmeiras

    A DEFINIR
 Corinthians x Goiás

    SEXTA-FEIRA
20h30 Vasco x Internacional

      SÁBADO
16h30 Palmeiras x Athletico-PR
19h Grêmio x Fortaleza
19h Cruzeiro x Corinthians
19h30 Ceará x Bahia
21h Avaí x São Paulo

     DOMINGO
19h Santos x Atlético-MG
19h Fluminense x Flamengo
19h CSA x Botafogo

      SEGUNDA-FEIRA
20h    Goiás x Chapecoense 

8ª RODADA

 Operário 2x1 Sport
 Guarani 1x2 B. de Pelotas
 Figueirense 1x0 Atlético-GO
 São Bento 1x2 CRB
 Vitória 0x2 Bragantino
 Paraná 0x0 Oeste
 Botafogo-SP 1x0 Criciúma
 Vila Nova 0x1 Londrina
 Cuiabá 1x3 Ponte Preta

      ONTEM
 América-MG x Coritiba

    HOJE
19h Bragantino x São Bento

    QUINTA-FEIRA
19h15 Atlético-GO x Guarani

      SEXTA-FEIRA
19h15 Londrina x Cuiabá
21h30 Ponte Preta x Botafogo-SP

         SÁBADO
11h Oeste x Figueirense
16h30 Criciúma x Vila Nova
16h30 B. de Pelotas x Operário
18h Coritiba x Paraná
20h30 Sport x Vitória
20h30 CRB x América-MG

6ª RODADA

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

SÉRIE B

7ª RODADA

Descansado
Do outro lado, após derrota por 
1 a 0 em casa, o Corinthians 
precisa ganhar por dois ou mais 
gols de diferença no Maracanã 
para se classificar às quartas de 
final da Copa do Brasil. Vitó-
ria pelo placar mínimo levará 
a decisão para os pênaltis. O 
Alvinegro paulista teve mais 
tempo de preparação, pois não 
atuou no fim de semana, por 
sua partida com o Goiás ter sido 
adiada em acordo entre as duas 
equipes. Em campo, a dúvida 
fica por conta de Fagner, com 
dores na coxa esquerda. Por 
outro lado, Ramiro está liberado 
pelos médicos para atuar.

Após ter saído de campo vito-
rioso por 1 a 0 fora de casa, o 
Flamengo recebe o Corinthians 
nesta terça-feira pelo jogo de 
volta das oitavas de final da 
Copa do Brasil. O duelo está 
marcado para as 21h30, no 
Maracanã, com transmissão ao 
vivo por TV Globo e Sportv.

Embalado pela vitória por 2 
a 0 sobre o Fortaleza no fim de 
semana, o Rubro-Negro con-
tará com o apoio de sua torcida 
no Maraca. Com mais de 50 mil 
ingressos vendidos, a equipe ainda 
não terá no comando o técnico 
português Jorge de Jesus, que é 
aguardado na Gávea na pausa do 

Flamengo x Corinthians
Campeonato Brasileiro para a rea-
lização da Copa América.

Assim, o Rubro-Negro terá 
no comando o treinador interino 
Marcelo Salles, que assumiu a 
função após a demissão de Abel 
Braga. Para esta par tida, ele 
terá o retorno do atacante Bruno 

Henrique, que não atuou contra o 
time cearense devido à lesão no 
tornozelo. Dessa maneira, o uru-
guaio Arrascaeta, que foi o esco-
lhido para vaga, deverá voltar para 
o banco de reservas e o ataque 
será formado por Diego, Everton 
Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.



16 HOJE NEWS HOJE NEWS, 04 DE JUNHO DE 2019


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

