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Hidrômetros rodam mesmo
sem água passar nos canos
Mais de 20 denúncias chegaram à Comissão Permanente de Direitos do Consumidor da 
Câmara de Cascavel sobre irregularidades em hidrômetros instalados recentemente pela 

Sanepar. Em um dos casos, os vereadores constataram que os ponteiros do aparelho 
giram mesmo sem a água passar pelos canos. l Pág. 3

Mulher é 
morta a tiro
Uma jovem gestante foi morta 
ontem com um tiro na cabeça. A 
princípio, o motivo do crime teria 
sido uma briga de vizinhos. A polícia 
tenta identificar o atirador, que 
fugiu do local de carro.

l Pág. 12

  AÍLTON SANTOS

Em virtude do feriado de Corpus Christi, o jornal HojeNews não circulará nesta sexta-feira.



Em depoimento 
no Senado para 
explicar a troca 
de mensagens 
vazadas com o 

procurador Deltan Dallagnol, o 
ministro Sergio Moro (Justiça) 
admitiu a possibilidade de dei-
xar o posto no governo de Jair 

Bolsonaro (PSL) caso sejam 
apontadas irregularidades em 

sua conduta.
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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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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)Cheia
17/06 - 05h31

Corpus Christi não é feriado 
em todos os lugares

Nublado

“Eu não tenho nenhum 
apego pelo cargo em si. 

Apresente tudo. Vamos 
submeter isso, então, ao 

escrutínio público. E, se houver 
ali irregularidade da minha parte, 
eu saio. Mas não houve. Por quê? 
Porque eu sempre agi com base 
na lei e de maneira imparcial”.

Nublado Nublado

Ana Claudia Martins Pantaleão, especialista em relações 
do trabalho do Massicano Advogados

 DIVULGAÇÃO 

Algumas empresas acreditam que o feriado de Corpus Christi é nacio-
nal e, assim, todos os empregados devem ter folga neste dia, mas isso 
não é verdade, pois nem todos consideram essa data como feriado e, se 
assim for, a folga pode não ser devida.

O feriado em questão é regional, assim, para que seja celebrado, deve ser 
decretado pela prefeitura local. Em São Paulo, existe a Lei 14.485 de 2007 que 
estabelece o feriado de Corpus Christi, mas, caso não tenha sido decretado 
pela prefeitura, o dia é considerado útil e deve-se trabalhar normalmente, sem 
o adicional de 100% devido quando se trabalha em feriados.

Desse modo, se no município não houver lei que estabelece o feriado, 
como São Paulo e outros Estados, a paralisação das atividades nessa data 
dependerá de acordo entre empregados e empregador, o qual poderá 
prever a compensação das horas relativas à folga. 

Com isso, podemos ter um trabalhador que resida em um município 
que é considerado feriado, mas trabalhe no município vizinho que não há 
lei que defina a data como feriado, e por este fato, o trabalhador trabalhará 
normalmente, sem o adicional pago a quem trabalha nos feriados.

Quanto às empresas que necessitem de seus empregados no dia de 
feriado, essas poderão ter parte de seus empregados trabalhando nesses 
dias, mas devem pagar um adicional de 100% (pagamento em dobro) 
sobre o dia que o empregado trabalhou, ou então a empresa deve fazer 
um acordo com este empregado para que ele compense esse dia de 
trabalho em outro dia, desde que esse dia não recaia em outro feriado.

Lembramos, por fim, que a emenda de feriado pode não ser concedida 
pela empresa, sendo mera liberalidade dela fornecer este dia de folga ou 
não ao empregado. Na verdade, o que é comum acontecer é a empresa 
conceder a emenda do feriado, mas exigir que ele compense esses dias em 
horas, em outros dias, para que ele trabalhe um pouco a mais por alguns 
dias até compensar sua ausência na emenda de feriado.

A compensação deve respeitar o limite máximo de 2 horas a mais por 
dia, bem como as horas a mais não serão consideradas como horas extras, 
pois, trata-se de compensação de um dia que o empregado descansou 
quando deveria trabalhar. 



imóvel mora um casal 
de idosos, o que justi-
fica o baixo consumo. 
A vizinhança gasta em 
média R$ 120 por mês. 
Queremos agora apurar o 
motivo da troca do apare-
lho e também o que está 
acontecendo com ele, 
visto que registra um con-
sumo que não existe”.

Os vereadores estão 
visitando os imóveis que 
registram a mesma situa-
ção para organizar um 
material denunciando o 
caso à Coordenadoria do 
Procon e ao Inmetro (Ins-
tituto de Pesos e Medi-
das). “Vamos examinar, 
procurar um técnico para 
verificar o relógio. Que-
remos saber o motivo 
pelo qual isso está acon-
tecendo. Estamos rece-
bendo inúmeras recla-
mações relacionadas a 
isso. Os casos só têm 
aumentado, de residên-
cias com o mesmo pro-
blema”, afirma Dal Molin. 

03POLÍTICACASCAVEL, 20 DE JUNHO DE 2019

n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Doadores privilegiados
Os vereadores Rafael Brugnerotto (PSB) e Roberto Parra 

(MDB) propuseram que em concursos públicos a Comissão 
Organizadora deverá incluir exigências e prazos a serem 

cumpridos pelos candidatos para apresentação de 
documentos e informações claras a respeito dos critérios para 
isenção de taxas de inscrição. Por meio de alteração de lei, os 
vereadores querem ainda que, no caso de doador fidelizado 

de sangue, o candidato terá doado três vezes nos últimos dois 
anos; passa a ser considerado o doador de sangue fenotipado 

quem está cadastrado há seis meses antes da prova e o 
candidato terá que preencher um formulário que o certifica 

como doador fidelizado. Se mentir, ele sofrerá sanções: terá a 
inscrição cancelada, exclusão da lista de aprovados e declaração 

de nulidade da nomeação. As medidas complementares não 
constam na legislação atual.

Sessões noturnas
Para tornar as sessões mais populares, na segunda e na 

terça que vem os vereadores estarão reunidos à noite na 
Câmara de Vereadores. As discussões começarão às 19h no 
plenário com projetos importantes: reajuste de  5,07% dos 
servidores públicos e também parecer contrário ao projeto 

de implantação de ventosas nos hidrômetros.

Mais de 20 denún-
cias chegaram à Comis-
são Permanente de 
Direitos do Consumidor 
sobre irregularidades em 
hidrômetros instalados 
recentemente pela Sane-
par em Cascavel. Em 
um dos casos, na Rua 
Cisne Branco, no Bairro 
Floresta, os vereadores 
constataram que os pon-
teiros do aparelho giram 
sem o consumo de água. 
“Fechamos a válvula e o 
relógio continuou girando. 
Tapamos com a mão 
um dos lados do cano 
e mesmo assim conti-
nuou registrando con-
sumo sem que uma gota 
sequer chegasse à casa 
do morador”, relata o 
presidente da Comissão 
dos Direitos do Consumi-
dor, Celso Dal Molin (PL).

Até maio, quando 
o imóvel estava com 
o hidrômetro antigo, o 
gasto com água era de 
R$ 93. Após a troca do 
aparelho, a conta chegou 
a R$ 168 em junho. “No 

Líder PSL
Com três representantes 
no Legislativo municipal, o 
PSL (Partido Social Liberal) 
passa a ter um novo líder 
na Câmara de Vereadores: 
Sidnei Mazutti. Ele 
quem comandará os 
posicionamentos, com 
diálogo com Romulo 
Quintino e  
Valdecir Alcântara.

Crise?
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) garante 
que Cascavel está distante 
da crise econômica que 
abala o País e aumenta 
as filas nas Agências dos 
Trabalhadores. O aumento 
de alvarás no quadrimestre 
foi de 15% em Cascavel, 
o que representa um 
fortalecimento empresarial 
na cidade. “Estamos na 
contramão”.

Iluminação 
reforçada
Se tem algo que vem 
gerando muita reclamação 

em toda a cidade é a 
deficiência na iluminação 
pública. Diante da situação 
atual, o secretário de 
Obras, Adelino Ribeiro, tem 
acelerado os passos para 
usar o fundo da iluminação - 
cerca de R$ 14 milhões - para 
corrigir as falhas existentes. 
Uma nova licitação foi feita 
contratando uma empresa 
para aumentar e adequar a 
rede elétrica. São mais  
R$ 451 mil para serviços  
e obras.

Custo alto
A revitalização da antiga área 
do Terminal de Transbordo 
Leste para implantação de 
área de lazer/recreação 
e cidadania - Estação da 
Cidadania - terá um custo 
máximo de R$ 583 mil -, 
valor pago com recursos do 
BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento): 
sobras do reforço das faixas 
exclusivas de corredores de 
ônibus. As propostas são 
aceitas até o dia 28, às 14h. 
O prazo para conclusão da 
obra será de cinco meses.

Hidrômetros fantasmas
viram alvo de Comissão 

Ventosas negadas
A Comissão de Justiça e Redação deu parecer contrário ao projeto que 
cobra da Sanepar a instalação de ventosas em cavaletes de água para 
impedir a passagem de ar pelos canos. A proposta foi elaborada pelo 
vereador Fernando Hallberg (PDT). O entendimento da Comissão é de 
que cabe à Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
de Infraestrutura do Paraná) decidir o que deve ou não ser implantado e 
não à Câmara de Vereadores. Hallberg definiu no projeto que os mora-
dores poderiam optar em ter ou não a ventosa antes do hidrômetro. As 
despesas do aparelho e da instalação ficariam sob a responsabilidade do 
consumidor. O objetivo era proteger os interesses da comunidade. “Os 
dispositivos eliminam o ar existente na tubulação. Devem ser colocados 
antes do hidrômetro, impedindo que seja cobrado pelo ar registrado 
pelo relógio. Ao pagar pela água, o consumidor paga também pelo ar 
que passa pelo cano. O consumidor está sendo lesado”, denuncia o 
vereador. O parecer da Comissão de Justiça será votado em plenário, 
se for rejeitado pelo parlamento, o projeto é votado normalmente, 
mas, se acatado, a proposta é engavetada.
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O projeto 
O projeto prevê a recuperação e 
a drenagem do Córrego Bezerra, 

através da melhoria da margem e da 
preservação do curso da água. Den-
tro do EcoPark Oeste terá: pista de 
caminhada, ciclovia, estacionamen-
tos, lago e horta educativa.  A Itaipu 
informou ainda que o projeto está 

mantido em sua totalidade. A dúvida 
em relação à continuação do projeto 
veio depois que a nova diretoria reali-
zou uma revisão nos investimentos da 
Binacional e alguns cortes foram feitos.  

EcoPark Oeste: 35% 
da obra está concluída

Após os contratempos registra-
dos há dois meses, com a inter-
rupção dos trabalhos e a redução 
do ritmo, a Secretaria de Obras de 
Cascavel informa que a obra do tão 
esperado EcoPark Oeste já está 
35% concluída. Atualmente, 50 
funcionários trabalham no local e 
o andamento está dentro do prazo 
estipulado, que se encerra em 
outubro, quando deve ser entregue 
à comunidade. 

No último fim de semana, 
o prefeito Leonaldo Paranhos 
esteve no local e mostrou máqui-
nas e homens trabalhando mesmo 
durante o domingo.

E, na segunda-feira, a pista 
interditada da Avenida Brasil foi 
liberada para o tráfego e agora as 
obras seguem dentro do leito do 
Córrego Bezerra.

A obra já foi tema de polêmica. 
Até hoje ninguém sabe ao certo por 
que os trabalhos foram paralisados 
por cerca de um mês. A suspeita 

era de que não tivesse havido 
repasse de recursos da Itaipu Bina-
cional, responsável pelo custeio de 
90% da obra, e que a prefeitura 
não poderia se comprometer com 
pagamentos de valores acima do 
que lhe cabia no convênio. Porém, 
a Itaipu assegura que não houve a 
suspensão de repasse. 

A prefeitura não informou o valor 
já repassado, mas, de acordo com 
a Itaipu, já foi pago à empresa res-
ponsável R$ 3.454.586,35, de um 
total de R$ 13.285.014,80. A Itaipu 
afirma ainda que o convênio com 
Cascavel é na modalidade reem-
bolso, ou seja, os repasses ou os 
pagamentos são feitos conforme o 
progresso da obra, quando os ser-
viços são executados e concluídos 
é feito o reembolso ao município 
correspondente a esses itens.  

CERCA de 50 funcionários trabalham na obra, que deve ser entregue em outubro

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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01- FABIO DOS SANTOS GIACOMEL E LENIR COLAÇO DA CONCEIÇÃO
02- EMERSON GAUNA E JULIANA TEIXEIRA
03- IZAIR FERRAZ E GLORIA APARECIDA JOSEFI NOGUEIRA
04- AGNALDO PIMENTEL E BERNADETE LAZARETTI
05- RAFAEL COSTA DA SILVA E VANESSA DA ROSA
06- LUCAS DORINI SCHWADE E ANA PAULA PAZ
07- ADEMIR MOREIRA DOS SANTOS E LUCIMAR ALVES TEIXEIRA
08- ANDRÉ LUÍS RITT DE ARAUJO E NATASHA ANTUNES SOARES
09- DENIVAL PEREIRA DE FRANÇA E MARIA DOS ANJOS DA CRUZ DO NASCIMENTO
10- EZEQUIEL MOREIRA ALMEIDA E DIENEFFER TAMARA MADEIRA SEVERO
11- MAURICIO DE MELO E SIRLEI APARECIDA SANTOS
12- NEOSVALDO JOSE DA SILVA E LUCIA APARECIDA DANIEL
13- OLIVER CHRISTOVÃO PEDROSO E ARIANE DOS SANTOS
14- LEANDRO POLÉTTI DE MATTOS E PAMELA MELO MARTINS SANT’ANNA 
15- HELTON ALMEIDA KOMURA E VANESSA RODRIGUES DE SOUZA
16- LUCAS ZENI DE BIASI E AIMÊ CRISTINE BUENO
17- LEONARDO PERIN BATISTA E SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS
18- MATHEUS TIEPPO E DUANI FRANCINE REDIVO
19- VINICIUS AUGUSTO KOMATSU E CRISTIANE MÜLLER SAROLLI
20- FLÁVIO RICARDO CALDAS ROMAN E DANIELA OENNING
21- EXIUS JULES E ELIANA FARIAS DE SOUZA
22- BENEDITO BICUDO E SANDRA REGINA MISAEL
23- RAUL PEREIRA GOETTEN E KATIUCIA SIQUEIRA DA SILVA
24- ADILSON DE ALMEIDA DE MOURA E THAYNÁ SILVA FREITAS
25- FELIPE AUGUSTO DOS ANJOS E ANA CAROLINA DA SILVA MACHADO
26-JAMES DIONISIO ROSA E PRISCILA DA SILVA BATISTA
27- NELSON APARECIDO BORGES E IEDA FIGUEIREDO DA SILVA
28- JONATHAN VALDECIR DE OLIVEIRA E DEBORA APARECIDA BATISTA
29- MAYCON CÉSAR MARTINS BIALSKI E JESSICA TERRA ALVES DOS SANTOS
30- ALEX RAFAEL FERREIRA DE SOUZA E MAYLA ANTUNES
31- WAGNER DA SILVA DOS SANTOS E KATIA OLIVEIRA DE PROÊNCIO
32- FLAVIO MOREIRA DA CRUZ E THAINARA TINTI LEVANDOSKI
33- GEOVANE SUBTIL DOS SANTOS E PATRICIA BARBOSA PONTES
34- ANDRÉ PEDROSO ALVES E GABRIELA RUFINA CARPES
35- EDUARDO FELIPE ANTUNES E RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES
36- VALDECIR DE SOUZA LARA E MAIARA DIONISIA SOUZA

Domingão com 
Skate e “Arraiá”

Domingo (23) tem uma série de ativi-
dades para toda a família cascavelense no 
Domingão no Calçadão. Além das tradicio-
nais brincadeiras e atividades como cama-
-elástica, tobogã inflável e xadrez gigante, 

entre outros, os organizadores já preparam 
um esquenta com o coletivo Kaburé Mara-
catu, marcando as comemorações dos 30 

anos do Festival de Música de Cascavel que 
ocorrerá de 14 a 21 de julho.  

Os preparativos que garantem a segu-
rança dos frequentadores do Domingão 

no Calçadão começam com o fechamento 
da Avenida Brasil no trecho entre as Ruas 

Sete de Setembro e Carlos Gomes das 
13h30 às 18h30. 

A ACSKT (Associação de Skate de Casca-
vel), com apoio da Secretaria de Cultura e 
Esportes, leva para o calçadão o “Go Skate 

Day Cascavel 2019”. Com obstáculos e 
atrações musicais, o evento trará as com-
petições de Free Session, Ollie em Altura, 

Ollie em Distância e Game of Skate. O 
evento é alusivo ao Dia Mundial do Skate, 

comemorado no dia 21 de junho.
Na Feira do Teatro, a programação 
também será diversificada neste 

domingo (23). A partir das 8h até as 13h 
tem o “Arraiá da Feira do Teatro”, com 
os expositores vestidos a caráter e as 

barracas com decoração junina, além de 
comidas tradicionais. Também haverá o 

encontro de carros antigos.  

Confirmada mais 
uma morte por gripe 

A Secretaria Estadual da Saúde con-
firmou mais uma morte por gripe em 
Cascavel. Esse é o quinto caso regis-

trado este ano.
A vítima agora é um homem de 83 anos, 
portador de comorbidades, que morreu 

no dia 26 de maio. Ele estava na UPA 
Veneza e chegou a ser levado a um hos-
pital particular, mas não resistiu à evo-
lução da doença. Conforme a Secretaria 

de Saúde de Cascavel, ele foi infectado 
por Influenza H3/sazonal e havia tomado 

a vacina contra a gripe. 
Os demais casos confirmados são: três 
óbitos por Influenza H1N1 e um óbito 

por Influenza H3 (sazonal). Os pacientes 
tinham dois anos, 68 anos, 89 anos e 92 

anos, mas nenhum deles havia recebido a 
vacina da gripe, segundo informado pela 
Secretaria de Saúde de Cascavel, embora 

todos estivessem dentro do público-alvo.
Esta semana o Estado confirmou mais 
oito óbitos, subindo para 59 o total de 

vítimas fatais da gripe este ano. 
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AO USO E  AO TRÁFICO DE DROGAS

De fevereiro até maio, mais 
90 famílias em Cascavel 
celebraram a chance de 
uma Vida Nova!

‘’Eu até pensei que 
já estava tudo perdido, 
mas ele aceitou. 
E está bem! ‘’

DULCE FRANCISCA ODI BORGES
MÃE DO ACOLHIDO
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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 comportamento 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. Jaqueline questiona 
César sobre Milena. Rita aceita o acordo proposto 
por Filipe, e Joaquim flagra os dois.

VERÃO 90
Jerônimo avisa a Galdino que Madame Ade-

laide precisa desaparecer. Mercedes se surpreende 
quando Quinzão defende Lidiane. Larissa conta 
a Diego que iniciará as aulas do seu projeto com 
o dinheiro doado por Gisela. Mercedes se sente 
devastada quando Quinzão pede o divórcio. Gal-
dino/Adelaide se despede de Álamo, que pede uma 
fotografia com a guru. Gisela apoia a decisão de 
Quinzão de se divorciar de Mercedes. Filipa avisa a 
Larissa e Candé que se separou e pede para morar 
com os filhos. Diego estranha a presença de Filipa 
e alerta Larissa. Quinzinho pensa em se casar com 
Vanessa. Jerônimo planeja dar um grande golpe e 
avisa a Galdino que ele deverá se passar por um 
investidor italiano chamado Andreas Moratti.

A DONA DO PEDAÇO 
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. Maria da Paz descobre que Rael 
é um Matheus e se surpreende ao ver Amadeu 
chegar para defender o sobrinho.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Antônio vai vistar Branca, e conhece os pais 

de Mirela. Nancy se encontra novamente com 
Walter Elias. Os alunos da Ruth Goulart formam 
seus squads para participar do game, e Raquel 
fica chateada por não fazer parte do grupo de seu 
namorado. Ruth fica incomodada com o alvoroço 
que a live da O11O gerou na escola. João descobre 
que Poliana esteve em sua casa, mas foi dispen-
sada por Filipa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
O pastor e Nina conversam com Rebeca sobre 

Otávio. Nico tenta andar nas pernas de pau na 
praça. Omar aparece e joga uma pedra nas per-
nas para que ele caia. Ofélio desce até o porão, 
mas é flagrado por Regina. O músico consegue 
despistar Regina com uma história falsa. A mulher 
leva novamente Manuela para o quarto de Isabela 
para que os empregados não desconfiem de nada.

TOPÍSSIMA 
Edison não percebe que está sendo seguido 

por Pedro e André. Jandira sai acompanhada de 
Fernando e pede para se separarem. Pedro e André 
flagram Edison vendendo droga e o perseguem. 
Rafael diz para Beatriz que só comprou o Veludo 
Azul para descobrir quem drogou Gabriela. Anto-
nio questiona Inês sobre o envio do diário. Ede-
valdo fica tenso. Pedro alcança Edison e descobre 
quem é o rapaz. Lara fica revoltada a descobrir que 
Sophia está namorando Antonio.
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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, 20 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 “Órfãos da terra”, Laila sente ciúmes de Dalila/Basma com 
Jamil. Sara tenta convencer Bóris a aceitar seu casamento. 
Santinha encontra Miguel, que mente para Rania sobre o que 
lhe aconteceu. Bóris entrega a falsa carta de Sara para Ali. 
Miguel afirma a Camila que não fez dívidas de jogo. Valéria 
se decepciona com a falta de convidados em seu casamento. 
Helena, Faruq e Letícia concluem que Dalila/Basma pode 
ter sido a denunciante. Sara foge da casa de Abner. Miguel 
entrega parte do dinheiro para Robson. Dalila/Basma invade 
o carro de Jamil, e Laila flagra os dois juntos. 

Laila flagra Basma 
e Jamil juntos
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Com um pouco mais de paciência e cabeça 
fria, você poderá superar um obstáculo. As coi-
sas estão começando a se mover novamente. 
Você tem menos resistência do que o normal 
por causa da fadiga mental.  

Você estará mais à vontade na empresa e é 
hora de cuidar corretamente do seu relacio-
namento. Você precisa cuidar de si mesmo e 
compensar o período de negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer alguns ajustes.

Você será capaz de se expressar de forma 
espontânea e com mais liberdade.  Sua vida 
amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis 
de energia. Mostre-se como você é, junta-
mente com as suas necessidades reais.

Você será capaz de empreender uma viagem que 
está adiando há muito tempo. Esta viagem será bem 
sucedida. A qualidade do seu descanso deixa muito 
a desejar. Sua tensão nervosa está impedindo que 
você consiga um verdadeiro descanso.

Você vai fazer uma escolha específica que 
trará resultados em Junho próximo. É essencial 
deixar de ter preocupações domésticas para 
equilibrar seus níveis de energia e direcioná-los 
de forma construtiva.

Não force as coisas. Este sentimento de iso-
lamento não vai durar. Mantenha-se fiel a si 
mesmo. Não há preocupações maiores em 
vista e sua forma está relativamente boa. Tudo 
seria melhor se você ouvisse mais seu corpo.

É o seu bom senso que lhe permitirá sair 
de uma situação difícil. Sair da rotina irá 
permitir-lhe melhorar o seu estado de ânimo. 
No aspecto físico, você deveria beber mais 
líquidos para limpar os seus rins.

Você vai estar muito sensível para fazer qual-
quer julgamento real sobre os eventos que apa-
recerem. Você será mais racional com mais 
facilidade do que o normal, é hora de começar 
uma dieta e de eliminar um mau hábito.

Você vai ficar mais tranquilo do que o habitual 
e as pessoas vão confiar em você - não abuse! 
Você também vai se sentir mais nervoso. Um 
forte desejo de maior liberdade é a causa. Tire 
algum tempo só para você.

Você tem uma maior autoconfiança e uma 
necessidade crescente de transformar seus 
sonhos em realidade. Você está em exce-
lente forma e sabe gerenciar seus níveis de 
energia habilmente.

Você quer derrubar barreiras. Não coloque a 
carroça na frente dos bois, faça a coisa certa. 
Há muito estresse em torno de você, mas você 
não pode fazer mais nada. Seria melhor procu-
rar uma atmosfera calma e descansar.

O passado voltará sob a forma de um encontro, 
de uma carta ou de um telefonema. Sinais de 
cansaço se aproximarão de você. Não tenha 
medo de relaxar, você pode fazer isto sem 
prejudicar seus projetos atuais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 57

Vilões
comuns

de filmes
de terror

Esposa 
de Otelo

(Lit.)

Estrada
que ligava 

China e
Espanha

Diz-se do 
projeto em
sua fase
inicial

(?)
Fontaine,
fabulista
francês

Divisão  
do tempo
geológico

Amplitude
Modulada

(sigla)

Criatura
como

Malévola
(Cin.)

Índice de
riqueza de
um país
(sigla)

(?) cáusti-
ca, subs-

tância
corrosiva

Albert
Einstein,

físico
alemão

Ian
McShane,

ator
britânico

País afri-
cano cuja
capital é
Freetown

Espetáculo 
encenado em palcos
"Quem canta seus (?)

espanta" (dito)

O primei-
ro presi-

dente
boliviano
de origem
indígena

(?) de Bar-
ros, poeta

Poder con-
servado pe-
los deuses
pela inges-
tão da am-
brosia (Mit.)
Maior ave
do Brasil

Base 
do rum

Ben Stiller,
ator 

Queijo 
de dietas
Intenção

criminosa

Campo de
cerais

O maior é
o Pacífico

Edifício
(abrev.)
Angus-
tiados

Taça para
licores

Plural de
modéstia

(?) hora:
sempre
Rival do

CRB (fut.)
Na com-

panhia de
Excelente;
magnífica

Minha e
delas

Elemento 
decorativo

André (?),
tenista
Líquido
hepático

(?) corredio: laçada

Espaço destinado ao
piloto e ao copiloto
no avião comercial

Sentar, 
em inglês

Adicionar,
em inglês

Linha
(abrev.)

ZPC
RUDIMENTAR

MELAÇOBO
BSLASIT

VIDAETERNA
SESEARAED
EMATFADA

EVOMORALES
ANCALICE
MANOELTODA

PSACOM
PIBNOSSAS

RICOTANO
DOLOIMADD

SERRALEOA

3/add — sit. 6/manoel — melaço. 7/aflitos. 9/serra leoa. 10/vida eterna.



n Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos

12  POLÍCIA HOJE NEWS, 20 DE JUNHO DE 2019

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
13 
02 
03 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

 Caminhão passa 
sobre garoto 

O adolescente Wellington Zanatta, 
16 anos, ficou gravemente ferido 
ao ser atropelado por um cami-
nhão na Avenida Tito Muffato 

esquina com a Rua Rua Txikaos, 
no Bairro Santa Cruz, zona oeste 
de Cascavel. De acordo com tes-
temunhas, o garoto trafegava de 
bicicleta pela ciclovia e o cami-

nhão realizava uma manobra para 
acessar a Rua Txikaos quando o 

atropelamento aconteceu.
De acordo com os socorristas, as 
rodas traseiras do veículo teriam 
passado sobre o corpo do garoto, 
atingindo especialmente o tórax e 
causando lesões sérias. Welling-
ton foi socorrido no local e levado 
ao HU (Hospital Universitário) de 
Cascavel com risco de morrer.  

A jovem Laís Jhenifer Marce-
lino, de cerca de 20 anos e grá-
vida de três meses, foi morta com 
um tiro na cabeça na casa onde 
morava, na Rua Marfim, no Con-
junto Melissa, em Cascavel. 

De acordo com a Polícia Militar, 
que atendeu a ocorrência, o motivo 
do crime seria uma briga entre 
vizinhos. O suspeito teria fugido 
do local em um veículo Monza 
Preto. Buscas foram realizadas, 
mas ninguém foi encontrado nas 
proximidades.

Laís chegou a ser socorrida, 
mas após várias tentativas de rea-
nimação feitas pelos socorristas, 
ela morreu dentro da ambulância. 

De acordo com vizinhos, a 

Grávida é morta por
briga de vizinhos

garota morava no local com a famí-
lia, mas estava sozinha em casa 
no momento do crime.

A Delegacia de Homicídios 
investiga o caso. Denúncias sobre 
o autor do crime podem ser repas-
sadas de forma anônima pelos 
telefones 190 e 197.  

BALEADA na cabeça, jovem morreu na ambulância 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja a cobertura 
no local do crime

Robson Rossi continua preso
Robson Rossi, vítima de um atentado à vida com mais de 30 tiros no dia 5 de junho 
no Centro de Cascavel, continua preso na Cadeia Pública de Cascavel. Ele foi detido 
na última terça-feira (18) portando uma pistola 9 mm e indiciado por porte de arma 
de uso restrito. O delito não permite fiança. Robson aguarda a audiência de custó-
dia, que ainda não tem data prevista. Quando foi preso, Robson estava no velório 
do irmão, o empresário Sandro Rossi, que morreu após mais de 50 dias internado 

no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Sandro foi atingido por mais de 20 tiros 
no dia 24 de abril quando chegava ao seu estabelecimento no Bairro Santa Cruz. 

A Delegacia de Homicídios investiga os crimes e até o momento ninguém foi preso. 

NO FUNDO, o caminhão que atingiu o rapaz

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja a cobertura 
do acidente 
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Skate Day
A Associação de Skate de Cascavel levará uma atividade diferente ao Domingão 

Calçadão Fechadão, neste fim de semana: o GO Skate Day 2019. Com obstáculos 
e atrações musicais, o evento trará competições de Free Session, Ollie em Altura, 
Ollie em Distância e Game of Skate. O evento é alusivo ao Dia Mundial do Skate, 

comemorado no dia 21 de junho e tem previsão de início às 14h. 

O feriado de Corpus Christi, 
nesta quinta-feira (20), marcará 
também a abertura do Campeonato 
Paranaense de Futebol 7, que neste 
ano será realizado em Cascavel. Os 
jogos serão na Arena Buenão.

O evento é organizado pela Fede-
ração de Futebol 7 Paraná nos nai-
pes feminino e masculino e contará 
com a participação de 26 equipes 
das cidades de Londrina, Maringá, 
Curitiba, Foz do Iguaçu e São Miguel 
do Iguaçu, além da anfitriã. Serão 

Paranaense de Futebol 7
traz 26 times a Cascavel

quatro dias de bola rolando.
No masculino, além do troféu, 

os par ticipantes buscam a pre-
miação de R$ 10 mil destinada ao 
campeão, além da vaga na Copa 
Sul 2019, na qual irá com o vice a 
Florianópolis (SC). 

No feminino serão R$ 4,5 
mil em premiações. Os finalistas 
se classificarão para o Campeo-
nato Brasileiro 2020, organizado 
pela CF7B (Confederação de Fute-
bol 7 Brasil). 

Depois do Torneio Interno XP (foto), 
encerrado no último fim de semana, o 
Cascavel Country Club recebe nesta 
sexta-feira e sábado a 15ª edição dos 
Jogos Jurídicos do Paraná. Cerca de 
5 mil acadêmicos estão inscritos para as 
disputas de 22 modalidades esportivas. 
Apenas no tênis serão 88 competidores. 
Atléticas do Mato Grosso do Sul e de 
Santa Catarina também participarão dos 
Jogos, como convidadas.

CASCAVEL COUNTRY CLUB

Depois de ter enfrentado o Toledo em clássico pelo Campeonato Paranaense, o Cascavel 
Futsal volta á quadra do Ginásio da Neva para novo compromisso neste sábado, dia no 
qual recebe o Jaraguá/SC pela Liga Nacional. Embalado por quatro vitórias seguidas na 
competição, sobre Blumenau, Magnus, Joaçaba e Marechal, a Serpente tem a chance de 
chegar aos mesmos 18 pontos do Campo Mourão, que atualmente é o representante do 
Paraná melhor posicionado na classificação, em 5º lugar. O jogo com o Jaraguá, válido pela 
10ª rodada, que marca a metade da LNF, está marcado para as 19h. 

AÍLTON SANTOS

Handebol
As equipes de base do handebol 
de Cascavel terão compromisso em 
Toledo neste fim de semana, pelo 
Campeonato Paranaense da cate-
goria Cadete, realizado em etapa 
única. No feminino, o ACH/Santa 
Maria é o atual vice-campeão da 
Chave Ouro, tendo perdido a final 
em 2018 para o time de Maringá. 
Este ano, as meninas iniciam a 
competição contra as anfitriãs, 
nesta quinta-feira, e depois enfren-
tam Marilena e Santo Antônio do 
Sudoeste, na sexta. No mascu-
lino, o ACH/Cascavel/AC5 foi 19º 
colocado no ano passado, e agora, 
pela Chave Prata, enfrenta o time 
de Ourizona, hoje, e o de Toledo, 
amanhã. Os playoffs serão realiza-
dos durante o fim de semana.
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Brasil joga em casa 
na Liga das Nações
Embalado na Liga das Nações mas-
culina de vôlei, com oito vitórias 
e uma derrota em nove jogos, a 
seleção brasileira contará com o 
fator casa nas duas últimas etapas 
classificatórias da competição.
Neste fim de semana, os com-
promissos serão em Cuiabá (MT), 
diante de Bulgária, Alemanha e 
Rússia, respectivamente na sexta-feira, 
no sábado e no domingo, todos às 
20h. No fim de semana seguinte, 
de 28 a 30, a equipe dirigida pelo 
técnico Renan Dal Zotto atuará em 
Brasília (DF), onde terá como adver-
sários França, Canadá e Itália.
O Irã lidera a Liga das Nações com 
24 pontos, dois a mais que o Brasil, 
vice-líder. Itália (21), Rússia (20) e 
França (19) completam o top 5  
da classificação.

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE OURO

 Cascavel ?x? Toledo
 C. Mourão ?x? SJ dos Pinhais
 Dois Vizinhos ?x? Marreco

LIGA FUTSAL
 Foz Cataratas ?x? Blumenau

COPA AMÉRICA
 Colômbia ?x? Catar
 Argentina ?x? Paraguai

JOGAM HOJE
                MUNDIAL FEMININO

13h Camarões x Nova Zelândia
13h Holanda x Canadá
16h Suécia x Estados Unidos
16h Tailândia x Chile 

                 SÉRIE C
20h Ypiranga x Juventude

              COPA AMÉRICA
20h Uruguai x Japão

 Ainda sem ter empolgado o tor-
cedor, tanto na vitória sobre a Bolí-
via (3 a 0) quanto principalmente no 
empate com a Venezuela (0 a 0), a 
seleção brasileira tenta deslanchar 
na Copa América neste sábado, dia 
no qual enfrenta a equipe do Peru 
pela 3ª e última rodada do Grupo A, 
às 16h, em Itaquera, em São Paulo 
- Bolívia e Venezuela se enfrentarão 
no mesmo dia e horário.

Assim como o Brasil, o time 
peruano também têm quatro pon-
tos, com vitória (3 a 1) sobre os 
bolivianos e empate (0 a 0) com 
os venezuelanos. Assim, dividem 
a liderança do Grupo A. Ou seja, 
farão um confronto direto pela pri-
meira posição.

Quem vencer terá teoricamente 
vantagem nas quar tas de final, 
pois irá enfrentar o terceiro colo-
cado do Grupo B (que tem Colôm-
bia, Catar, Paraguai e Argentina) ou 
do Grupo C (que tem Chile, Uru-
guai, Equador e Japão). Já quem 

Brasil na Copa América
2ª rodada

A 2ª rodada da Copa América será 
encerrada nesta quinta-feira e sex-
ta-feira, com dois jogos pelo Grupo 
C. Neste feriado de Corpus Christi, o 
Uruguai enfrenta o Japão às 20h, na 
Arena do Grêmio. Na sexta, também 

às 20h, Equador e Chile fecham a 
rodada na Fonte Nova.

A primeira fase da Copa do Mundo feminina de futebol será encerrada nesta quinta-feira, 
com quatro jogos. Após eles é que o Brasil conhecerá seu adversário nas oitavas de final. 
A seleção brasileira poderá ter como adversárias as alemãs ou as francesas. Caso enfrente 
a Alemanha, o jogo será sábado, às 12h30 (de Brasília), em Grenoble. Caso enfrente a 
França, o jogo será domingo, às 16h, em Le Havre.

avançar como vice-líder do Grupo 
A terá o vice-líder do Grupo B pela 
frente nas quartas.

De qualquer forma, a definição 
dos confrontos eliminatórios sairá 
apenas segunda-feira, com o fim 
da última rodada do Grupo C e 
consequentemente da fase classi-
ficatória. É provável que Equador e 
Japão façam confronto direto pela 
terceira vaga do Grupo C, enquanto 
o Grupo B terá o posicionamento 
das seleções definido no domingo. 

GRUPO A
       3ª RODADA - SÁBADO

16h Brasil x Peru
16h Bolívia x Venezuela

GRUPO B
         3ª RODADA - DOMINGO

16h Catar x Argentina
16h Colômbia x Paraguai

GRUPO C
 3ª RODADA - SEGUNDA-FEIRA

20h Chile x Uruguai
20h Equador x Japão

 CBF
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