
Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha
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Taxistas pressionam por
regulamentação do Uber

Taxistas foram à Câmara de Vereadores ontem em pressão à aprovação do projeto que 
prevê a regulamentação dos motoristas de aplicativos de transporte, como Uber. A queixa 

dos profissionais é que, sem a lei, não existe fiscalização aos clandestinos que atuam 
especialmente nos fins de semana. l Pág. 3
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O presi-
dente Jair 
Bolsonaro 
declarou 
que não 

pretende reagir em 
caso de derrubada 
dos decretos para 

flexibilizar a posse e 
o porte de armas no 

País. Ele disse que tem 
falado com senado-
res para manter o 

decreto, “explicando, 
conversando”. 

Sol

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

02  RADAR HOJE NEWS, 30 DE ABRIL DE 2019

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO
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11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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‘‘ 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)

Cheia
17/06 - 05h31

A tristeza dos heróis e vilões

Nublado

“Eu não posso 
fazer nada. 
Eu não sou 
ditador, sou 

democrata, pô”.

Nublado Nublado

Mauricio Fronzaglia é cientista político da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie  

Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são vistos como heróis através 
das suas ações na Operação Lava Jato. Combateram e venceram as 
raízes do mal que assolavam o Brasil. Mais do que isso, combateram 
o personagem que, na visão de parte da população brasileira, é a 
expressão maior de todo esse mal: Luiz Inácio Lula da Silva.

Por outro lado, os defensores do ex-presidente o enxergam como 
o herói que teve a coragem e a habilidade de combater as elites que 
por séculos exploraram o povo brasileiro. Lula seria o “guerreiro do 
povo brasileiro”.

As duas visões passam o tempo a vociferar suas virtudes e a 
denunciar a maldade nunca antes vista daqueles que estão do outro 
lado. Contudo, uma questão importante se perde nessa polarização: 
quais suas raízes?

Uma possível explicação pode ser feita a partir do ditado: “Infeliz 
é a nação que precisa de heróis”. A frase é bem conhecida e cons-
tantemente usada. Há variações como “pobre a nação que precisa de 
heróis”. O significado, contudo, não sofre alterações. 

E por que é infeliz a necessidade do herói? O herói é, por definição, 
aquele que traz em si capacidades incomuns e que tem o poder de 
realizar atos extraordinários.

O herói é aquele que concentra as virtudes e as qualidades para 
fazer o que os indivíduos e a sociedade, por si mesmos, não conse-
guiriam. Uma nação que precisa de heróis seria, então, infeliz por não 
ser capaz de realizar suas potencialidades e desejos sem a ajuda de 
alguém extraordinário.

Infeliz é a nação que precisa do antônimo do herói: o vilão. O 
vilão é aquele que concentraria em si todas as mazelas, maldades e 
vícios existentes na sociedade. Infeliz é também a sociedade que não 
é capaz de reconhecer seus próprios males e vícios projetando-os na 
figura do vilão. O vilão torna-se “o mal”.

A polarização atual se expressa nesta dicotomia de heróis e vilões. 
Na verdade, ela funciona de forma a fazer desaparecer as nuances, 
as convergências, e os espaços de diálogo e de construção de con-
sensos provisórios.

Desaparecem os pontos de convergência que podem existir entre 
grupos diferentes e desaparecem as alternativas políticas de com-
promisso. Tudo reaparece nesta triste visão de nós e os outros, os 
heróis e os vilões.

  ALAN SANTOS/AGÊNCIA BRASIL  
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Mais tempo para a Transitar
A criação da autarquia Transitar vai demorar um pouco 

mais de tempo que o Executivo municipal esperava. 
Mesmo após apelo ao presidente do Legislativo, Alécio 
Espínola (PSC), para que o projeto entrasse em votação 

o mais rápido possível, a Comissão de Justiça decidiu 
que precisa de tempo para analisar o texto que vai dar 

fim à Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte 
e Trânsito). O procurador jurídico Luciano Braga Côrtes 
será chamado pelos vereadores para esclarecer dúvidas 
relevantes, como o custo, visto que terão de ser pagas 

várias indenizações aos trabalhadores.

De volta ao INSS
O deputado federal Evandro Roman tem divulgado uma 
declaração da Câmara Federal que atesta que desde 8 
de maio ele deixou o Plano de Seguridade Social dos 

Congressistas e voltou ao regime do INSS. O assunto gerou 
mal-estar e até uma representação no Conselho de Ética 
contra o deputado Boca Aberta, que espalhou por aí que 

Roman não pretendia abrir mão da mamata do Congresso.

O parecer contrário da 
Comissão de Justiça e Reda-
ção ao projeto que visa regu-
lamentar a atividade de moto-
ristas por aplicativos revoltou 
os taxistas de Cascavel. A 
categoria foi ontem à sessão 
da Câmara para pressionar os 
parlamentares para que apro-
vem a proposta encaminhada 
pelo Executivo municipal.

A falta de uma legislação 
impede a fiscalização a moto-
ristas clandestinos. Além 
dos trabalhadores que usam 
aplicativos, há aqueles que 
divulgam telefones em redes 
sociais ou deixam cartões em 
estabelecimentos comerciais 
para transportar passageiros 
sem cumprir qualquer exigên-
cia nem pagar tributos. “Sem 
a regulamentação, não tem 
como fiscalizar. Denuncia-
mos vários casos, mas não 
há como os agentes fazerem 
algo para inibir a atividade. 
Não somos contra o uso de 
aplicativo, o sol nasceu para 
todos. Mas não aceitamos 
o transporte clandestino de 
passageiros”, afirma o taxista 
Cleberson Ricardo Apolinario.

Uma situação frequente à 
noite - principalmente nos fins 
de semana - é a permanência 
de veículos com placas lumi-
nosas de Uber no painel, a 
maioria deles não cadas-
trada no aplicativo e as via-
gens são feitas sem qualquer 
controle e até com risco ao 
passageiro. “Eles combinam 
o preço na hora da corrida e 
ficam à espera nas baladas. 
Muitos ficam na frente das 
casas noturnas. É a isso que 

Aos quiosques
Uma emenda importante 
vai alterar o projeto que 
define as atividades 
legais nos quiosques da 
Avenida Brasil. Ela dá aval 
ao prefeito escolher as 
atividades nas estruturas 
- já teve parecer favorável 
nas comissões e deve ser 
votada daqui a três sessões. 

Inquisição
Os vereadores aprovaram 
ontem as mudanças 
no Regime Jurídico 
Único dos Servidores 
Públicos Municipais da 
Administração Direta 
e Indireta e da Câmara 
Municipal de Cascavel. 
O debate foi longo. A 
primeira emenda que 
define a prorrogação de 
processos internos em 
60 dias prorrogado para 
mais 60 teve aceitação de 
todos. Porém, a última 
emenda proposta por 
Fernando Hallberg (PDT), 
que estipulava afastamento 
imediato do denunciado, 

Taxistas exigem
mais fiscalização

somos contrários”, reforça 
Apolinario. A aprovação da lei 
municipal seria uma maneira de 
controlar a atividade e tornar mais 
difícil o transporte clandestino. 

Com previsão de ser 
votado na semana que vem, o 
projeto obteve parecer contrá-
rio da Comissão de Justiça, 
que identificou uma série 
de falhas no texto encami-
nhado pela prefeitura. Entre 
as irregularidades consta a 
exigência de sede ou filial, 
o que viola os princípios da 
livre concorrência, conforme 
a Comissão de Justiça. 

Além disso, o projeto esti-
pula a divulgação de dados 
sobre a viagem a terceiros 
- destino e origem -, violando 
o direito à privacidade. Outro 
ponto questionado pela Comis-
são é a exigência de vesti-
menta adequada, “deixando 
uma lacuna interpretativa”. 

A Comissão de Justiça é 
formada por três parlamen-
tares: Jaime Vasatta (presi-
dente) e Rafael Brugnerotto 
(secretário) votaram pelo 
parecer contrário e apenas 
Josué de Souza (membro) 
votou favorável por entender 
que a proposta tem grande 
relevância e não há impedi-
mentos constitucionais que 
impeçam a tramitação. 

O parecer da Comissão de 
Justiça será votado semana 
que vem. Se derrubado, o pro-
jeto tramita normalmente. Se 
for aceito pela maioria do ple-
nário, o projeto é engavetado. 

inflamou o debate. “O 
tribunal da inquisição 
estará instalado”, declarou 
o líder do Governo, Romulo 
Quintino (PSL). Tal medida, 
na visão de Quintino, geraria 
uma instabilidade no serviço 
público devido a possíveis 
retaliações políticas. Além 
de Fernando, Pedro Sampaio 
(PSDB) e Jorge Bocasanta 
(Pros) defenderam a 
emenda, que foi rejeitada 
pela maioria.

Prazos descumpridos
Defensor da categoria da 
segurança pública, Sebastião 
Madril (PMB) lembrou que 
prazo é algo deixado de 
lado há um bom tempo pela 
administração municipal. 
Madril cobra há tempos 
o Regimento Interno da 
Guarda Municipal, que 
deveria ser escrito e 
aprovado em 180 dias e, 
segundo ele, até agora 
não tem nada - causando 
prejuízos aos servidores. 
“Quem faz algo errado não 
tem punição”.
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Alcides José Corrêa
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A despedida

Conhecido como Cidinho, Alci-
des José Corrêa vai deixar sau-
dades aos familiares, mas tam-
bém para quem aprecia um bom 

Origem gaúcha nas veias
churrasco. 

Natural de Sobradinho (RS), Alci-
des viveu 77 anos, dos quais mais 
de 60 passou no Paraná. 

Ele tinha apenas oito anos 
quando os pais deixaram o extremo 
sul do Brasil para buscar novas 
opor tunidades de emprego. A 
família viveu um tempo em Pérola 
D’Oeste, onde trabalhou com 
agricultura e comércio, mas foi 
em Cascavel que estabeleceu a 
morada definitiva. 

Cidinho trabalhou com os pais 
por um tempo, mas quis alçar voos 
próprios e decidiu ser taxista e 
motorista de ônibus. 

Foi onde conquistou muitos 
amigos queridos, mas ainda não 
estava totalmente satisfeito com 
a profissão. “Como bom gaúcho 
e com sangue forte correndo nas 
veias, ele comprou uma churrasca-
ria”, conta Natalício Alves Pereira, 
enteado de Cidinho.

O talento virou profissão e Cidi-
nho dedicou 40 anos à churras-
caria que levou seu nome e que 
fez parte do desenvolvimento de 
Cascavel. 

Alcides José Corrêa desenvolveu uma pneumonia aguda e foi hospi-
talizado após uma parada respiratória. Ele ficou internado durante dez 
dias, período em que sofreu mais duas paradas respiratórias. No dia 
12 de junho Cidinho foi levado à UTI e precisava do auxílio de aparelhos 
para respirar. Às 5h30 da sexta-feira dia 14 ele não resistiu e faleceu. 

CIDINHO com a esposa, Maria Corrêa, os entea-
dos Valdir e Natalício e o “neto” Pedro

Família
Alcides José Corrêa foi casado com 

Maria Aparecida Corrêa e “herdou” 
seis enteados com quem estabeleceu 
uma forte relação de amor e carinho 
e tratava como se fossem seus filhos. 
“Minha relação com ele era de pai e 

filho. Eu moro em Curitiba, mas todos 
os meses vinha a Cascavel visitar 

minha a mãe e ele”, relata o enteado 
Natalício Alves Pereira.  

Origem do apelido
Mais do que uma abreviação carinhosa do nome Alcides, Cidinho virou apelido 

por causa da sua estatura: Cidinho tinha apenas 1,52 metro de altura. 
Felicidade para Alcides estava nas coisas simples, como cuidar da família e pes-

car com os amigos e os familiares.
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Embora não seja feriado nacio-
nal, Corpus Christi costuma ser 
um ponto facultativo em que todo o 
setor público para e a iniciativa pri-
vada também dá uma pausa. Então, 
confira o que abre e o que fecha para 
se programar neste feriadão.

Em Cascavel, os mercados fun-
cionam normalmente nesta quinta-
-feira. De acordo com o Sindilojas 
(Sindicato dos Lojistas e do Comér-
cio Varejista de Cascavel e região 
Oeste do Paraná), é de critério dos 
lojistas abrirem as portas, mas 
normalmente todos fecham.

O atendimento na prefeitura e 
em todas as repartições munici-
pais ocorre nesta quarta-feira e só 
retoma na segunda-feira (24). As 
aulas também estão suspensas.

Os serviços de urgência e de 
emergência (Siate, Samu, UPAs) 

Nesta quinta-feira (20) é cele-
brado o Corpus Christi e mais de 
100 voluntários de paróquias de 
Cascavel trabalham na organização 
da tradicional procissão. A celebra-
ção terá início às 15h com a missa 
campal na Praça da Paróquia Santo 
Antônio. De lá os fiéis seguirão até 
a Catedral pela Avenida Brasil. Este 
ano o tema é “Eucaristia: fonte de 
amor e vida”. 

Neste ano não haverá os colori-
dos tapetes, que ficarão concentra-
dos apenas em três paradas. 

De acordo com o ministro 
extraordinário e cerimoniário 

 O que é
Corpus Christi significa Corpo de 
Cristo. É uma festa religiosa da 
Igreja Católica que tem por obje-
tivo celebrar o mistério da euca-
ristia, o sacramento do corpo e do 
sangue de Jesus Cristo.
A festa de Corpus Christi acontece 
sempre 60 dias depois do Domingo 
de Páscoa ou na quinta-feira 
seguinte ao domingo da Santíssima 
Trindade, em alusão à quinta-feira 
santa quando Jesus instituiu o 
sacramento da eucaristia. 

Participação
No ano passado, a celebração reuniu 7 mil cristãos, mesmo número esperado 
para este ano. “Depende de fatores externos, como o clima, mas nós sempre 
alcançamos um grande público e esperamos todos na quinta-feira”, afirma o 

ministro Clóvis Sillus.  

Corpus Christi: celebração
envolve 100 voluntários

n Reportagem: Milena Lemes

da Catedral, Clóvis Rober to Sil-
lus, a mudança é devido à nova 
organização da Avenida Brasil. 
“Como o transpor te público 
está passando pela avenida, 
nós não teremos tapetes em 
todo o caminho”.

Já os tapetes da Paróquia 
Santo Antônio e da Catedral 
serão confeccionados pela 
manhã, em serragem, imagens, 
TNT, tecidos e papéis.   

Estradas rurais 
O prefeito Leonaldo Paranhos e o 

secretário de Agricultura, Nei Haveroth, 
entregam nesta quarta-feira (19) mais 
de 17,5 quilômetros de melhorias em 
estradas rurais em três distritos. São 
R$ 1.846.667,35 em investimentos 

que beneficiam moradores dos distri-
tos de Espigão Azul/Colônia Melissa, 
a comunidade de Linha Velha/Rio do 

Salto e de Rio das Flores, no Distrito de 
Juvinópolis.

As obras em Espigão Azul e Rio do 
Salto fazem parte do convênio de R$ 

26.619.297,10 firmado entre o Municí-
pio e a Itaipu Binacional.

Em Espigão Azul, a entrega será às 10h, 
próximo à sede na estrada Espigão Azul/

Colônia Melissa. 
No Distrito de Rio do Salto a entrega 
será às 14h, no Salão Comunitário de 

Linha Velha, estrada rural que recebeu 
um trecho de 10.503 metros de ade-

quação e cascalhamento.
No Distrito de Juvinópolis serão entre-

gues 1.050 metros de adequação e pavi-
mentação poliédrica da Estrada Rural 
Rio das Flores em ato às 16h, no início 

da Estrada Rural Rio das Flores.

Amanhã é feriado; 
confira o abre e fecha 

não são interrompidos e concen-
tram todo atendimento de saúde, 
já que as demais unidades básicas 
ficam fechadas até segunda-feira.

As farmácias básicas I e III abrem 
das 13h às 19h e a farmácia básica II 
abre das 7h às 13h nesta quinta-feira. 
Na sexta-feira o atendimento é normal. 

A Agência do Trabalhador estará 
fechada na quinta e na sexta-feira. Os 
ônibus do transporte público seguem 
tabela de feriado nesta quinta-feira. 

O Zoológico Municipal de Cas-
cavel permanecerá aber to para 
visitação normalmente durante o 
feriado, das 8h às 17h30. O Lago 
Municipal ficará aberto das 6h às 
22h todos os dias. 

Os bancos atendem nesta quar-
ta-feira, ficam fechados na quinta, 
mas voltam a atender na sexta-
-feira, em horário normal.  
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Espaço APAExonado

ARRAIÁ Azul ocorreu nas salas adaptadas para 
alunos autistas

 A imprensa de Cascavel convidou e 
a população atendeu. No sábado (15), o 
ginásio de esportes da Apae ficou lotado 
para prestigiar mais uma edição do Arraiá 
APAExonado, organizado pela Apae de 
Cascavel com apoio de empresas parcei-
ras responsáveis pelas barracas típicas.

A tarde festiva contou com várias 
apresentações de dança de alunos da 
Apae e de escolas da cidade. A animação 

Arraiá APAExonado 
supera as expectativas

teve à frente o diretor da Apae Nilson 
Silva, que dividiu o palco com comunica-
dores como Leandro Bruning, da Rádio Col-
méia; Oziel Luiz, o Batatinha da TV Tarobá; 
Ado Junior, da Rádio Norte FM, e Lourival 
Giansante e Kelly Cristina, da Tarobá FM. 

Os recursos angariados com a comer-
cialização das iguarias típicas da época 
vão contribuir para a construção do novo 
Centro de Saúde da Apae. 

Arraiá Azul diverte 
alunos autistas

 Oferecer bem-estar aos alunos é 
um dos pilares que sustentam o traba-

lho desenvolvido pela Apae de Cascavel. 
Pensando nisso, o setor das salas adap-
tadas para alunos com TEA (Transtorno 
Espectro Autista) promoveu no dia 13 

de junho - nos períodos da manhã e da 
tarde - o Arraiá Azul.

As atividades contaram com a super-
visão da coordenadora Jane Müller, que 
explica o motivo de idealizar uma festa 

junina própria aos alunos com TEA: 
“Com o total aval dos pais, decidimos 

promover uma festa separada à da 
Arraiá APAExonado pelo fato de que 

os alunos possuem hipersensibilidade 
em ambientes com muito barulho, 

aglomeração de pessoas a estímulos 
visuais, situações que, para eles, seriam 
prejudiciais”.  O que não faltaram foram 
comidas típicas juninas e muito dança 

no Arraiá Azul. 
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MALHAÇÃO 
Filipe tenta fazer um acordo com Rita. Karina não 

aceita que Milena conviva com Jaqueline. Marco explica 
as regras para o namoro de Cléber e Anjinha. Rita avisa 
que vai falar com o defensor público antes de aceitar o 
acordo com Filipe. Regina se entristece com o compor-
tamento de Max. Cléber decide vender sua moto. Guga 
tem uma conversa com Regina. Meg discute com Beto. 
Mari procura por Graveto na ONG. Madureira e Daniel 
veem Graveto com a moto de Cléber, e se preocupam 
quando ele se aproxima de um grupo de rapazes. Peixoto 
vê a moto de Cléber passar por ele em alta velocidade. 
Joaquim vai à loja onde Rita trabalha. 

ÓRFÃOS DA TERRA
Miguel aceita a oferta de Robson. Jamil repreende 

Dalila/Basma pelo beijo roubado. Missade decide morar no 
Instituto, e Elias fica arrasado. Sara e Ali estranham o com-
portamento de seus avôs. Robson vê Dalila/Basma chegar 
ao cassino e falar com Paul. Davi e Cibele passam a noite 
juntos. Abner e Latifa se beijam. Miguel assina um contrato 
com Robson e volta a jogar. Passa-se um mês. Miguel não 
consegue recuperar o dinheiro do empréstimo. Faruq recebe 
uma intimação e descobre que foi denunciado. Chega o dia 
do casamento de Ali e Sara. Ali se preocupa com a demora 
de Sara. Dalila/Basma chega para o casamento. Robson e 
dois capangas agridem Miguel.

A DONA DO PEDAÇO
Agno explica seu plano para Fabiana e Sávio ouve a 

conversa dos dois. Nilda exige que Rael cumpra sua pro-
messa. Rock e Maria da Paz reatam a amizade. Antero 
conversa com Camilo sobre o suposto pai de Eusébio. 
Cosme volta para a casa de Beatriz. Otávio conhece Sabrina. 
Fabiana e Vivi fazem o teste de DNA. Fabiana pede para 
Rock lhe ajudar a investigar Agno. Maria da Paz pensa em 
contratar Antero para encontrar suas sobrinhas. Evelina e 
Chiclete chegam à casa de Maria da Paz e conhecem Jô, 
que finge ser gentil. Nilda avisa a Amadeu sobre Rael e exige 
que ele ajude o sobrinho. Márcio consegue uma confissão de 
Kim. Rael atenta contra a vida de Maria da Paz.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin diz a Luigi que sente falta da amizade de Filipa. 

Fernanda diz a Roger o que viu quando entrou no Clubinho. 
Pendleton pede para Sergio ir até sua casa para tratar de 
um assunto urgente. Fernanda diz a Claudia e Joana que 
está interessada em Pendleton. Com a volta de Lindomar a 
escola, Ruth dispensa Celsão. Luisa conta a Marcelo que 
Débora vai  ficar mais alguns dias em sua casa, mas quer 
que ela saia em breve,  Salvador escuta a conversa. Com a 
veiculação do comercial Fios Maravilha, a popularidade de 
Kessya na escola aumenta.  

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Otávio vai até o vilarejo para conversar com Nina e o 

pastor Augusto sobre Rebeca. Ofélia conversa com San-
dro e descobre que Regina vai até um galpão misterioso. 
Para ele, é nesse local que está Marina. Téo, Mateus e 
Dóris presenteiam Nico com um par de pernas de pau 

para ajudá-lo a ficar mais alto. Regina liga para Raul e 
força Marina a falar com ele, mas a mulher aproveita para 
gritar por socorro.

TOPÍSSIMA 
Antonio se entende com Sophia. Rafael pergunta se 

Gabriela está ficando com Vitor. Lara percebe que Carlos 
presenteou Mariinha. Gabriela não dá satisfação a Rafael. 
Mão de Vaca se afoga na praia. Antonio pede Sophia em 
namoro. Minha Flor salva Mão de Vaca do afogamento. Eles 
se beijam. Gabriela aceita conversar melhor com Rafael. Carlos 
pergunta se Lara está sendo chantageada por Paulo Roberto. 
Gabriela começa a lembrar do dia em que a drogaram.

JEZABEL 
Tadeu pergunta à Jezabel quando poderá ver sua 

família, ela responde que após tomar seu banho. Jeza-
bel se vira e vai retirando suas roupas. Tadeu, surpreso, 
desvia o olhar. Obadias cansado, cavalgando ao lado do 
soldado e não encontra pasto. Obadias faz menção de 
voltar, mas percebe alguém ao longe. Obadias encontra 
com Elias. Hannibal vai até a casa de Barzilai e diz que 
não encontrou Elias, mas encontrou Queila e Baruch.
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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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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

CASCAVEL, 19 DE JUNHO DE 2019

1- MARCOS ROBERTO DA SILVA PRESTES E LUCIANY CAPITANI
2- LEOMAR CRUZ E SHIRLEY DE OLIVEIRA
3- PATRICK DE OLIVEIRA E DENISE MARCIANO ALVES
4- JUAREZ NUNES DE OLIVEIRA E ROSANA PINHEIRO DA SILVA
5- EDER SILAS DOS SANTOS E SARA LÚCIA CARDOSO SILVA
6- WESLEY VOICHICOVSKI HARTKOPF E ALINE APARECIDA DE MOURA
7- CELIO ROBERTO TANZI E IONE PEREIRA DE AZEVEDO
8- PABLO MURILLO SOUZA E CRISTIANE BROCA DA SILVA
9- RICARDO NUNES BONATO E JESSICA SANTANA DA SILVA
10- HELTON EDUARDO MACHADO E SARA CAROLINE SEIBERT MARCELINO
11- CAUE DIAS MUNHOZ E VITORIA APARECIDA CERESOLI
12- ROGERIO DE ARAUJO TELLES E JOZIELEY ELOIZA FERNANDES DE ARAUJO
13- EDI NELSON ANDRÉ E CRISTIANE DE JESUS SILVA
14- VANDERLEI CUSTÓDIO MATOZO E ANA ROSA DE ABREU

Em “Verão 90”, João cogita a possibilidade de Jerônimo 
ter provocado a morte de Magaiver. Vanessa disfarça para 

Quinzinho sua preocupação com Jerônimo. Mercedes manda 
Figueirinha procurar Quinzão. Jerônimo ganha dinheiro na 

mesa de pôquer. Mercedes se surpreende ao ver que Lidiane 
está sendo fotografada para a SexyCat. Jerônimo mostra a 

Galdino o dinheiro que conseguiu no jogo. 

João acredita que Jerônimo 
provocou a morte de Magaiver
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Você encontrará paz dentro da sua própria 
casa. Você continuará conversas que foram 
interrompidas. Sua forma vai melhorar, você 
está reservando a sua energia de forma sen-
sata, para ganhar ainda mais.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você fizer 
um esforço consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

É o momento perfeito para resolver um con-
flito. Você está mantendo a sua boa forma e 
vai saber exatamente como colher os frutos. 
Só não se esqueça de parar completamente 
antes de se sentir completamente esgotado.

Você tem uma ideia clara de como realizar 
seus novos projetos. Sua atitude descontraída 
em relação a sua saúde e estilo de vida deve 
fazer você parar e pensar. Você não está dor-
mindo bem.

Não hesite em dar a sua opinião, o seu rea-
lismo não vai decepcioná-lo. Você está abu-
sando da sorte sem perceber. Você precisa de 
repouso e exercício, mas tente não misturar as 
duas coisas.

Aos olhos das outras pessoas, você vai pare-
cer ser mais profundo e vai ganhar reconheci-
mento por isso. Fazer exercício e beber mais 
líquidos são recomendações para recarregar 
as baterias e ajudar a esclarecer as ideias

Você precisa superar sua reticência natural 
para começar a fazer um progresso mais 
rápido. Sua dieta está causando deficiências 
que você deve levar em conta para voltar aos 
níveis de energia anteriores.

Seus pensamentos levam você a agir direta-
mente, então coloque suas ideias em ação sem 
medo do fracasso! As coisas estão indo bem. 
Você está mais à vontade com seu corpo e 
está ouvindo mais suas necessidades básicas.  

Não deixe que os outros se encarreguem de 
dar passos por você ou as coisas podem dar 
errado. Há previsão de acesso de nervos e, 
embora você não queira você realmente deve-
ria manter distância.

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.

É muito bom ter boas ideias, mas você tem que 
concretizá-las! Isso vai lhe trazer uma satisfação 
imensa. Você está nervoso e sua vulnerabilidade 
emocional vai torná-lo muito sensível. Você 
precisa de um descanso de verdade.

Você terá o benefício de uma atmosfera agradável 
e amigável, onde o humor vai prevalecer. Aguarde 
mais um dia para ter discussões aprofundadas. Seria 
uma boa ideia melhorar a sua circulação sanguínea 
através do esporte e de um pouco de ar fresco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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  De volta ao Comando 
Após cerca de quatro meses realizando Curso Superior de Polícia na Academia 
Policial Militar do Guatupê, o tenente-coronel Rubens Garcez voltou ontem ao 
comando do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar). No período em que esteve 

ausente, ele foi substituído interinamente pelo major Claudio Ricardo dos Santos 
Oliveira Pinto, que retorna ao 5º Comando Regional na próxima segunda-feira (24). 

O empresário Sandro Rossi, 
atingido por mais de 20 tiros no dia 
24 de abril, morreu na madrugada 
de ontem no HU (Hospital Univer-
sitário) de Cascavel, onde estava 
internado desde então, incons-
ciente. Ele passou por diversas 
cirurgias, mas não resistiu a uma 
hemorragia interna. 

Sandro já havia sofrido um aten-
tado à vida em novembro do ano 
passado. E seu irmão Robson foi 
vítima de tentativa de execução 
no dia 5 de junho, no Centro de 
Cascavel. Cerca de 30 tiros foram 
disparados contra ele e só um 

Caso Rossi: Empresário 
morre e familiar é preso

acertou seu rosto. Ele recebeu alta 
no dia seguinte.

A Delegacia de Homicídios não 
descarta a ligação dos três crimes e 
informa que já realizou inúmeras dili-
gências, mas não divulga detalhes. 
Até o momento ninguém foi preso. 

PRISÃO
Na tarde de ontem, o irmão 

de Sandro, o Robson, foi preso 
durante o velório. De acordo com 
testemunhas, ele estava armado 
com uma pistola 9 mm. O Pelotão 
de Choque foi acionado e ele foi 
levado à 15ª SDP.   

 

Operação Corpus Christi 
Começou hoje e vai até domingo (23) a Operação Corpus Christi realizada pela PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) em todo o Estado. As fiscalizações devem focar o con-
trole de velocidade com radares portáteis, as ultrapassagens em trechos de pista 

simples e a realização de exames de bafômetro e uso de cadeirinha para as crianças. 
Os picos de movimento são previstos para o fim da tarde e o início da noite de hoje, 
a manhã de quinta-feira e a tarde e a noite de domingo. Em média, o fluxo de veícu-

los deve ser entre 20% e 30% superior ao de dias normais.
No mesmo feriado no ano passado, seis pessoas morreram e outras 106 saíram 

feridas em 104 acidentes no Estado.  

O GDE (Grupo de Diligências 
Especiais) prendeu mais três sus-
peitos de integrarem uma quadrilha 
que praticava diversos crimes, espe-
cialmente de roubos na região. Os 
valores levados pela quadrilha de 
estabelecimentos eram significati-
vos. Eles também roubavam automó-
veis e caminhões. Três pessoas já 
estavam presas. “Desta vez, acredi-
tamos que um dos detidos era quem 
liderava a quadrilha. Além disso, um 

Quadrilha de assaltantes é presa
adolescente que ajudava nos crimes 
também foi detido”, revela o dele-
gado do GDE Thiago Teixeira.

Mandados de busca e apreen-
são também foram cumpridos e as 
investigações continuam. A maioria 
dos presos já tem passagens pela 
polícia por outros crimes. 

Denúncias sobre suspeitos e ou 
crimes praticados por eles podem 
ser comunicados de forma anônima 
pelo telefone 197. 

 

Estado grave
Um adolescente de 13 anos 

ficou em estado grave na 
tarde de ontem após cair de 
bicicleta na região central de 

Cascavel. Populares o levaram 
até o quartel central do Corpo 

de Bombeiros, onde ele foi 
imediatamente entubado e 

encaminhado ao HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel. De 
acordo com os socorristas, o 
garoto teria batido a cabeça 

em uma pedra no chão e 
sofreu traumatismo crânio 

encefálico grave. 

AÍLTON SANTOS
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A equipe de natação da Associação Atlética Comercial se destacou no Torneio Sul-Brasileiro 
Infanto-Juvenil (13 a 16 anos), realizado no fim de semana em Palhoça (SC). Os nadadores 
do Clube conquistaram 13 medalhas e terminaram a competição em sexto lugar geral na 

classificação geral dentre os 36 clubes participantes.

Vice-líder da Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense, o Cascavel 
Futsal recebe o Toledo nesta quar-
ta-feira em busca de retomar a 
liderança da classificação. O Clás-
sico da Soja está marcado para as 
19h30, no Ginásio da Neva, válido 
pela última rodada do primeiro 
turno do Estadual.

A Serpente chega embalada 
pela vitória no clássico com o Mare-
chal, domingo, pela Liga Nacional, 

Campeão Sênior
Os veteranos do Café Expresso/Queiroz (foto) ficaram com o 
título da categoria Sênior na 37ª edição do Caico, o cam-
peonato interno do Clube Comercial, encerrada no fim de 
semana, na Sede Campestre.
O time campeão teve ainda o artilheiro, Alexandre Badke, 
e o destaque da competição, Fábio Januário, que também 
levou o troféu de destaque da final. 
Já o goleiro menos vazado foi Renato Dama, da equipe 
União, enquanto o troféu disciplina ficou com Mitsuo Take-
mori Júnior, da equipe RB Formaturas/Cisd RH.
A equipe da Tintavel terminou com o vice-campeonato, 
enquanto o troféu de bronze foi para o União. O RB Forma-
turas/Cisd RH terminou em quarto lugar.

Clássico da Soja na Neva
mas sem vencer há três rodadas 
na Série Ouro, contra Pato (1 a 
1), Ampére (2 a 2) e Foz Cata-
ratas (2 a 4).

Já o Porco, depois de ter ficado 
sem vencer nas oito primeiras 
rodadas, engatou quatro vitórias 

Ingressos
Os ingressos antecipados para Cascavel x Toledo estão sendo comercializados 
promocionalmente a R$ 20, nos tradicionais pontos de vendas. Na bilheteria 

da Neva, as entradas custarão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

seguidas, e hoje busca a quinta 
para embalar ainda mais no início 
de uma sequência complicada na 
competição. Depois do Cascavel, 
o Toledo receberá o Foz Cataratas, 
no sábado (22), e visitará o Pato, 
na próxima terça-feira (25). 

 COMERCIAL Beatriz Garute
Ouro 400m livre
Prata 200m medley
Prata 100m costas
Bronze 200m livres

Willyan Matana
Ouro 200m medley
Prata 400m livre
Prata 100m borboleta
Bronze 200m livre

Hiuri Selzler
Ouro 200m livre
Prata 400m livre

Higor Selzler
Prata 100m costas
Bronze 200m livre

João Zanella
Ouro 100m peito

Natação de ouro, prata e bronze
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 Argentina x Paraguai
Argentina e Paraguai medem forças hoje, 
às 21h30, no Mineirão, pela 2ª rodada do 
Grupo B da Copa América. Após a decep-
cionante derrota para a Colômbia por 2 a 
0 na estreia, a Argentina entra em campo 

sem Agüero e Di María, barrados pelo 
técnico Lionel Scaloni. Lo Celso e Lautaro 

Martínez devem ser os substitutos. O 
treinador também promoverá outras duas 
mudanças, com Casco na vaga de Saravia 

na lateral direita e Pereyra no lugar de 
Guido Rodríguez na contenção do meio-
-campo. No Paraguai, que também não 
venceu na estreia - empatou por 2 a 2 
com o Catar -, o técnico Eduardo Beri-
zzo tem o retorno do zagueiro Gustavo 
Gómez, do Palmeiras, que cumpriu sus-

pensão na 1ª rodada. Antes de Argentina 
x Paraguai, a 2ª rodada do Grupo B será 
movimentada com Colômbia x Catar, às 

18h30, no Morumbi.  

Competição que reúne os 
melhores paratletas do Estado, 
os Parajaps (Jogos Paradespor-
tivos do Paraná) chegam à sua 
8ª edição a par tir desta quar ta-
-feira, dia no qual Cascavel abre 
a programação em Londrina com 
uma par tida de basquete em 
cadeira de rodas misto contra a 
equipe de Umuarama, às 16h, 
no Ginásio Moringão.

Além dessa, a modalidade 
terá Ponta Grossa x Maringá (às 
17h45) nesta quarta-feira. Essas 
serão as duas únicas disputas pro-
gramadas para hoje, dia no qual 

Cascavel nos Parajaps 2019
haverá também as sessões técni-
cas e de classificação funcional 
do atletismo e da natação. Ofi-
cialmente, a abertura dos Jogos 
será amanhã, às 19h, no ginásio 
do Colégio Vicente Rijo, apesar de 

Participações
Cascavel tem uma das maiores delegações dos Parajaps 2019, com cerca de 

160 pessoas, número para tentar fazer frente com Curitiba, Maringá e Londrina, 
que sempre disputam posições com os cascavelenses no pódio. A delegação da 

capital paranaense, aliás, reina absoluta na competição, tendo sido campeã geral 
nas sete edições já realizadas dos Jogos, desde 2012.

A melhor campanha cascavelense foi o vice-campeonato em 2015. Nas duas 
últimas edições, os representantes da Capital do Oeste voltaram com o troféu de 
bronze geral para casa. Outros resultados foram o quarto lugar em 2013 e 2016, 

o terceiro em 2014 e o sexto em 2012.

o rúgbi (apenas masculino) já ter 
definido o time de Curitiba cam-
peão, em triangular realizado no 
fim de semana na capital, com a 
presença também das equipes de 
Colombo e Campo Largo.  

   

Com um gol histórico de Marta, que se tornou a maior goleadora entre homens e mulheres 
em Copas do Mundo, com 17 bolas nas redes, o Brasil venceu a Itália por 1 a 0, ontem, e 
se garantiu nas oitavas de final na França. A seleção, entretanto, avançou em terceiro lugar no 
grupo, com mesma pontuação de Itália e Austrália, e agora terá um adversário complicado no 
fim de semana: França ou Alemanha. A definição será amanhã, ao fim da fase classificatória. 

CBF

No futebol masculino, o Brasil balançou as redes 
duas vezes contra a Venezuela, pela 2ª rodada 
da Copa América, mas apenas empatou sem gols 
com o modesto adversário. Gabriel Jesus (foto), 
com auxílio do VAR, e Philippe Coutinho tive-
ram gols anulados no confronto realizado ontem à 
noite na Arena Fonte Nova, em Salvador. Assim, 
a seleção brasileira chegou aos quatro pontos, 
empatada com o Peru, que mais cedo havia ven-
cido a Bolívia por 3 a 1. Brasil e Peru duelarão 
sábado, em Itaquera, em São Paulo.

CBF
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