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Homicídios à luz do dia na região central, como o ocorrido ontem no Cancelli, e 
atentados contra a vida com um veículo e até com um martelo. Fatos ocorridos neste 
mês e que fazem junho elevar as estatísticas da violência em Cascavel. Apenas neste 

mês foram cinco homicídios e dez tentativas. l Pág. 12
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Mês já tem metade das mortes violentas do ano



Da militante Sirlene Gomes, que frequenta a 
Vigília Lula Livre, em terreno situado em frente 
ao prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde 
Lula está preso desde abril do ano passado. 

Ontem, o STF votou por 3 a 2 em negar o pedido 
de habeas corpus da defesa do petista para que 

Lula saísse de trás das grades.
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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)
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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
16/07 - 18h39

A Violência se tornou banal
“Lula pro-

meteu 
vir nos 
visitar 

caso seja liber-
tado. Nós já 

tivemos tantas 
decepções que 

ficamos descon-
fiados a cada 

possibilidade de 
libertação”

Nublado

Leonardo Torres é pesquisador, professor, doutorando em comu-
nicação e cultura e pós-graduando em psicologia junguiana

NubladoNublado com chuva Nublado com chuva

Gesto de arminha, policiais agredindo carroceiros, homem vio-
lentando sua namorada, quatro indivíduos baleados no Canadá, etc.. 
Existe uma maior propensão do ser humano em divulgar tragédias 
do que notícias boas. A violência contagia rapidamente e ela está na 
mídia. Mesmo que, na melhor das intenções, os veículos divulguem 
tais fatos como denúncia, eles acabam de certa forma prejudicando. 

É necessário informar, alguns diriam. É verdade. Mas, acre-
dito que não adianta divulgar acontecimentos sem desenvolver 
a consciência do povo, sem fazê-los duvidar, questionar, ter um 
pensamento crítico dos acontecimentos, dos fatos. 

Falta consciência hoje em dia. E isso acontece pela norma-
lização/banalização da comunicação. No caso em questão, da 
violência. Pense comigo: qual foi a última vez que você olhou 
uma fotografia, em casa, e sentiu aquela nostalgia tamanha que 
lembranças vieram à mente? Deixamos a missão de guardar as 
fotos para as redes sociais digitais, e quando elas nos avisam que 
já se passou um ano, paramos e pensamos rapidamente sobre 
aquele dia, aquele momento, às vezes bom, às vezes desagradável. 
Contudo, a vida segue. 

O fato é que todo dia é dia de ver imagens, seja de ano pas-
sado, seja de ontem, ou de hoje, até mesmo desse exato segundo. 
Quantas imagens você viu hoje desde a hora que acordou? Há 
uma probabilidade grande de, pela manhã, ver primeiro imagens 
virtuais, memes, acidentes, etc. e somente depois ver o cônjuge 
ou até nós mesmos no espelho do banheiro de casa. As imagens 
passam por nós de uma forma banal, assim como seu conteúdo. 

Quanto mais imagens de violência passam diariamente, mais elas 
se tornam comuns, banais, normais. É frequente recebermos conteú-
dos violentos nas redes sociais. O massacre de Suzano foi um grande 
exemplo disso. Antes mesmo de ser divulgado na grande mídia, as 
redes de mensagens já estavam disseminando fotos das vítimas. Será 
mesmo que temos consciência para lidar com tudo isso? 

Se não tivermos, a humanidade vai apreender a violência por 
mimese, ou seja, replicando o comportamento e, quando normati-
zado, tornando isso cada vez mais comum e frequente. É hora de 
repensar como estamos lidando com a violência na mídia.  

REUTERS
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
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Dinheiro de volta
Falando nisso, a prefeitura vai ter mais uma pedra no caminho. 
É que após ter que retirar a Taxa de Expediente por ordem do 
Tribunal de Contas do Estado – valor embutido em boletos de 

impostos – terá que dar um jeito de ressarcir os contribuintes. Os 
valores são baixos quando individuais – no caso das folhas de IPTU, 

Lixo e Proteção a Desastres: cada uma custou R$ 3,22 em anos 
anteriores – mas ao todo renderam até R$ 1 milhão aos cofres. A 
cobrança é do vereador Fernando Hallberg para que a população 

receba esses valores de volta.

Planejamento
As declarações dos oposicionistas da Câmara de Vereadores 
repercutiram ontem na solenidade da Secretaria de Saúde. 

Os aliados da atual gestão repudiaram as críticas frequentes, 
que para eles, representa apenas uma desavença política, pois 

Márcio Pacheco, deputado estadual pelo PDT, estaria aumentando 
reforços para campanha municipal. O prefeito Leonaldo Paranhos 

(PSC) ressaltou que as contratações estão ativas – mesmo no limite 
prudencial – para atender a demanda atual e que as ações atuais 

são reflexos de planejamento. “A dificuldade está com a queda nos 
repasses dos governos federal e estadual e isso implica no nosso 

percentual. Se tem uma receita plena, aumentamos a musculatura 
do índice”, diz Paranhos.

Mais tempo
A intenção de homenagear o 
ex-deputado Tiago de Amorin 
Novaes, assassinado em 
frente ao prédio onde morava 
na Rua Minas Gerais, deve 
demorar ainda mais. É que a 
Comissão de Justiça e Redação 
pediu mais tempo para 
analisar o projeto proposto 
pelo presidente, Alécio 
Espínola, e os vereadores 
Josué de Souza e Roberto 
Parra. Faltaram documentos no 
projeto e também a definição do 
prédio que receberá o nome de 
Tiago. O que são mais algumas 
semanas para tornar público o 
reconhecimento ao comunicador, 
morto há 18 anos?

Lísias vem aí
Em julho o médico e 
ex-prefeito Lísias Tomé inicia 
as atividades na direção da 
Secretaria de Saúde – em 
seguida, a partir da segunda 
semana do mesmo mês, ele 
começa com a implantação 
do PAI (Programa de 
Atendimento Imediato), com 
vagas zero no sistema privado, 
em casos de emergência.

Com aumento em banco,
horas extras serão pagas

M e s m o  c o m  o 
aumento no banco, o pre-
feito Leonaldo Paranhos 
(PSC) garante que devido 
ao planejamento da 
administração pagará as 
horas extras acumuladas 
durante o mandato. Hoje 
estão registradas mais 
de 600 mil horas extras 
em todas as secretarias 
municipais – a atual ges-
tão assumiu um acúmulo 
de 506 mil horas extras 
ao ser empossada.

Por enquanto, a prio-
ridade é pagar pelos ser-
viços desempenhados 
nos últimos dois anos e 
meio – ficando para trás 
as horas herdadas da 
gestão de Edgar Bueno 
(PDT). “Vamos pagar o 
que estamos fazendo 
[de horas extras] e se 
possível vamos entrar n 
também esse banco [da 
gestão anterior] que já 
está acumulado há algum 
tempo. Mas cada governo 
deve ser responsável 
pelas suas atitudes, caso 
contrário deixa um legado 
positivo ou negativo”, 

Licença prêmio
Após uma alteração orçamentária, os servidores da Secretaria 
da Saúde receberão licenças prêmios vencidas entre 2015 e 
2017. São 141 beneficiados que juntos terão hoje depositados 
em conta R$ 964 mil. As licenças são concedidas aos servido-
res que trabalharam por cinco anos e atenderam a uma série 
de critérios – eles têm direito a 90 dias de descanso. Para 
evitar falta de servidores, a prefeitura prefere pagar 50% (45 
dias) das licenças. “O recurso veio da própria folha da Secreta-
ria de Saúde, por meio de remanejamento e adequação, além 
de ações previstas que não puderam ser executadas neste 
ano”, afirma o secretário de Saúde, Tiago Stefanello.
A Secretaria de Saúde pretende manter uma média de verbas 
mensalmente para evitar acúmulos de licenças – mesmo 
modelo implantado pela Educação, que destina ao mês R$ 
180 mil para licenças prêmios.

afirma Paranhos.
Por meio de decreto, o 

município pretende esti-
pular que os servidores 
recebam em um prazo de 
12 meses após a inclu-
são das horas extras no 
banco. Os funcionários 
públicos recebem atual-
mente apenas 50% das 
horas trabalhadas além 
do horário normal, sem 
saber quando receberão 
o restante. “É importante 
ao servidor saber quando 
vai receber, para que 
possa se planejar. Assim, 
em um ano saberá que 
receberá os valores. Não 
vou sair da prefeitura 
aumentando o banco de 
horas”, diz Paranhos.

A elevação nos últi-
mos dez meses de 80 mil 
horas extras está atre-
lada principalmente ao 
desempenho de ativida-
des da Guarda Municipal, 
saúde pública e serviços 
de mutirão para recolha 
de material que acumu-
lava água e conserto da 
iluminação pública. 

Vazou!
Com a saída de Cleber Fonseca 
da direção da Secretaria de 
Esportes, as especulações 
já começaram para quem o 
substituirá na função. Tudo 
indica que o coordenador do 
Curso de Educação Física da 
Univel, Gustavo Brandão, será 
nomeado em breve. A indicação 
partiu do PRB, de Renato 
Silva. Como é natural de Foz 
do Iguaçu, as críticas ecoaram 
nos grupos políticos, que não 
gostaram muito de ver mais um 
profissional de fora escolhido 
para cargos públicos. Já temos 
no Meio Ambiente, Wagner Seit 
Yonegura, natural de Londrina, 
e na Saúde, Tiago Stefanello, de 
Toledo-Corbélia.

Reconhecido
Na liberação da licença prêmio 
aos servidores de saúde, 
Roberto Parra (MDB) lembrou 
do ex-secretário Rubens Griep 
– que deixou o cargo há um 
mês. A medida seria reflexo 
também de ações de Griep, 
que apesar de estar no prédio 
da secretaria durante a 
solenidade, não deu as caras!  
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Sofia Pafuski Norbachs
ª 26 de setembro de 1932
V 20 de junho de 2019 
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Lembranças

Uma mulher de “geadas e revoluções”
A simpática Sofia Pafuski Nor-

bachs nasceu no Rio Grande do 
Sul em 1932 e percorreu muitos 
caminhos até chegar a Linha Tan-
gará, área rural de Lindoeste, em 
1979, quando o local ainda não 
tinha título de Município.

Foi ali que Sofia viveu grande 
parte dos dias e formou uma famí-
lia grande, com 12 filhos. 

Ela trabalhava na roça, com o 
cultivo de lavoura e produção de 
leite, mas o grande trabalho da 
vida de Sofia foi se dedicar aos 
filhos. Por eles ela é chamada 
carinhosamente de uma mulher 
de “muitas geadas e revoluções” 
uma referência aos muitos percal-
ços vividos por Sofia. 

A filha mais velha, Dieime 

Terezinha Norbachs, lembra a 
origem humilde e a dificuldades 
enfrentadas, mas desataca o sacri-
fício da mãe para cuidar de todos. 
“Quantas vezes dividimos quatro 
ovos em 12 pedaços”, lembra 
Dieime, emocionada. 

Independente das condições 
que vivia Sofia nunca desistiu 
de abrir as portas do futuro para 
filhos. “Ela mandava todos os 12 
filhos para a escola, mesmo que 
fossemos sem os sapatos ou sem 
comida”, relembra Dieime. 

Família
Sofia viveu o amor à primeira vista.  

Uma das netas, Juliana Norbachs, 
relembra das histórias contadas pela 
avó sobre como conheceu o preten-

dente a marido, Carlos. “Quando 
jovem, ela dizia que não iria se casar, 
mas quando viu Carlos pela primeira 

vez pensou que ele era um rapaz 
bonito e decidiu que iria casar com 
ele”. Com Carlos, Sofia deu início a 

grande família. Os netos são tantos 
que a família nem conseguiu contar 

e ela deixou também 13 bisnetos. 

Juliana conta ainda que a cada encontro com a avó conhecia mais sobre a vida dela 
e aprendia lições. “Eu entendi mais sobre sua vida, como ela precisou ser tão forte 
ao longo dos anos. Ela era linha dura, sim, mas muito sensata. Ela nos deixou a cer-

teza de que tudo é possível com trabalho árduo”, afirma Juliana. 
Sofia faleceu devido à embolia pulmonar, mas para Juliana as lembranças da avó 

estão vivas na memória. “Ela deixou as histórias da roça, as lendas contadas à beira 
do fogão a lenha. Deixou também saudade da polenta cortada a fio e do Chico 

balanceado que ela fazia como ninguém”, conta Juliana, emocionada.

A NETA Juliana, a filha Dieime e Sofia

SOFIA tinha 86 anos
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 Após adesão parcial de diver-
sas categorias à Greve Geral que 
teve início ontem, as próximas 
ações dever ser definidas hoje 
em Curitiba. “O Comando Unifi-
cado de Greve e representantes 
de 30 categorias vão se reunir 
na capital e definir as próximas 

Hoje o Banco de Leite Materno 
de Cascavel comemora 20 anos de 
história. O local foi inaugurado em 
1999 com apoio do Rotary Club de 
Cascavel Leste. São duas décadas 
orientando mães e alimentando 
bebês com leite materno. 

Para celebrar a data, as doado-
ras de leite materno estão convi-
dadas para um evento comemora-
tivo, que será realizado amanhã, 
às 14h, no Auditório do Prédio de 
Ensino do HU (Hospital Universitá-
rio), na Avenida Tancredo Neves, 
3224, no Bairro Santo Onofre.

DOAÇÕES 
Para que os bebês prematuros 

internados no HU sejam alimenta-
dos, o Banco de Leite conta com 
a boa vontade e o ato de amor 
das mamães pela da doação de 
leite materno. A equipe do Banco 
de Leite segue um cronograma 
de regiões e passa uma vez por 
semana na casa das doadoras 
recolhendo o leite.

Mas com a chegada das tempe-
raturas mais amenas as doações 
caem de 30 a 40%. “Por dia nós 

Banco de leite: 20 anos de história e doações

GREVE GERAL 
Categorias definem 
próximas ações hoje

Adesão
A adesão dos professores em Cascavel 
chegou a 60%, de acordo com a APP-

-Sindicato. Um balanço divulgado pela 
APP-Sindicato Estadual, apontou que 
cerca de 80% das unidades do Paraná 

aderiram ao movimento parcial ou 
totalmente. Já o boletim divulgado pela 
SEED (Secretaria de Estado da Educação) 
diz que 2,4% das 2.143 escolas do Estado 

não tiveram atividade. A expectativa é 
que mais servidores se juntem à greve 
hoje. “A partir de agora vamos orga-
nizando os grupos que vão visitar as 

escolas e conversar com os colegas para 
que todos participem” explica Matoso. 

Outros setores do funcionalismo público 
estadual também aderiram à greve, 
como os de saúde, segurança, meio 

ambiente e educação. Ao todo o pedido 
de reajuste salarial chega a 17%. Em 

Cascavel a Polícia Civil e a Polícia Militar 
funcionam normalmente.   

arrecadamos de 8 a 9 litros de 
leite, mas no frio baixa para 4 a 5 
litros, isso faz muita diferença. A gente 
sempre apela para as mães que têm 
bastante leite e podem doar, porque 
elas estão salvando vidas”, afirma 
a enfermeira do Banco de Leite 
Humano Josefa Bras da Silva. Ela 
explica ainda que a redução ocorre 
porque as doadoras sentem mais 
dificuldade para retirar o leite.

O Banco de Leite usa 8 litros de 
leite para amamentar 25 bebês pre-
maturos, que recebem o leite de duas 
em duas horas. No inverno, como o 
estoque diminui, os bebês em estado 
mais crítico têm preferência para rece-
ber o alimento com a mesma frequên-
cia dos dias de estoque normal. “Nós 
conversamos com os pediatras, eles 
avaliam os bebês mais prematuros 
ou com algum problema mais grave”, 
explica a enfermeira Josefa. 

ações. Enquanto não tivermos 
um parecer do governo à gente 
não retorna”, afirma o professor 
e presidente da APP-Sindicato de 
Cascavel, Daniel Matoso. 

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

Ato de amor
Kamila Moraes Miller fez a primeira doação há pouco tempo. Ela conta que na 

primeira gravidez tinha vontade de doar, mas não sabia aonde ir e quando ficou 
grávida do segundo filho buscou informação. Um mililitro de leite meu pode salvar 
uma vida, então eu recomendo vir até o Banco ou entrar em contato para doar o 

excedente e alimentar os bebês que precisam”, afirma Kamilla.
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De fevereiro até maio, mais 
90 famílias em Cascavel 
celebraram a chance de 

uma Vida Nova!

JOSEFA CUNHA 
MÃE DO ACOLHIDO

"Ele nem me abraçava. 
Ontem ele se levantou cedo, 

foi ao meu quarto e me 
abraçou com muito amor. 

Ele me disse: "Mãe, parabéns 
pelo seu aniversário". 

AO USO E  AO TRÁFICO DE DROGAS
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MALHAÇÃO 
Rita não acredita que Mari tenha abandonado 

seu filho. Carla anda em uma bicicleta sem freio e 
acaba atropelada por Marco, que provoca Madu-
reira ao ver o rival se aproximar. Rita cuida de 
André. Nanda não gosta de ver Camelo e Raíssa 
abraçados e vai tirar satisfação. Marco tenta seduzir 
Carla. Rita se recusa a prestar queixa do desapa-
recimento de Mari. Enciumado, Madureira reclama 
de Carla para Daniel. Nanda fica encantada com a 
música de Camelo e Raíssa. César pede para colocar 
seu nome na certidão de nascimento de Jaqueline. 
Beto aparece para dançar com Meg. Raíssa comenta 
que André parece filho biológico de Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila/Basma procura Jamil. Miguel vai à ofi-

cina de Caetano. Cibele, Benjamin e Bruno contam a 
Laila o que descobriram sobre Paul. Miguel se deses-
pera com a mensagem que recebe de Robson. Jamil 
discute com Dalila/Basma. Elias implora que Missade 
volte para casa. Miguel sai apressado com Rania para 
viajar e tenta despistar o carro de Robson. Davi se 
despede da família e de Cibele. Dalila beija Paul, mas 
pensa em Jamil. Robson e seus capangas destroem 
a loja de Miguel e machucam Jamil. Letícia discute 
com Faruq. Jamil chega em casa machucado e 
Laila se preocupa. Ester expulsa Latifa de sua casa. 
Missade decide voltar para a casa de Rania.

VERÃO 90
Mercedes fica encantada por Andreas. Jerô-

nimo promete a Vanessa que será dono da PopTV. 
Filipa avisa a Carlos que terá que envolver Larissa 
para conseguir resgatar a galinha de barro. Filipa 
inventa para Larissa que está doente e precisa das 
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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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Teatro Coliseu - Centro Cultural Gilberto Mayer

ELENCO: Harold Torres
                 Cleiton Costa

TEXTO/DIREÇÃO: Jair Pereira
A terceira idade em focoFo
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28 e 29 de Junho/2019 - 20 horas 

Produção Sonora: Jorge Gomes
(Locuções de Abertura Valdecir do Prado)
(Apresentador Italiano: Luciano Biaggi)
(Reporter - Rádio RC: Jean Pereto

email: executivaciadeteatro@gmail.com   facebook.com/executivaciadeteatro   Cleiton Costa / (45) 99101-2892
PRODUÇÃO

Em “A dona do pedaço”, Cosme cobra 
de Adão sua encomenda. Régis tenta 
convencer Maria da Paz a jantar na 
casa de Beatriz. Fabiana tenta disfarçar 
a irritação quando Otávio e Beatriz se 
recusam a dar o nome da família para 
ela. Adão pensa em enviar Mão Santa 
para fazer o trabalho de Chiclete. Vivi 
não gosta da forma como Rock fala com 
Fabiana e sai em defesa da irmã. Régis 
encontra o cofre no escritório de Maria 
da Paz. Agno começa a pagar a acade-
mia para Rock treinar. Otávio compra 
uma joia e Vivi questiona o pai. Vivi 
desconversa quando Camilo pergunta 
sobre sua noite. Agno pede a ajuda de 
Fabiana para dar um golpe em Otávio. 
Maria da Paz ouve as críticas que Vivi 
faz sobre ela e fica indignada. 

joias que estão escondidas na galinha de barro para 
fazer uma cirurgia cardíaca. Andreas dá o quadro 
que arrematou no leilão para Mercedes. Lidiane aprova 
suas fotos na SexyCat. Mercedes convida Andreas para 
jantar. Dandara e Quinzinho se encontram.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Gleyce acompanha Kessya em seu ensaio 

fotográfico, mas desconfia de que tenha algo 
errado. Sem contar para Marcelo, Luisa se encon-
tra com Pendleton para falar sobre as mudanças 
na escola. A casa de Arlete fica pronta, e a família 
retorna ao lar. Marcelo aparece na casa de Pen-
dleton para confronta-lo e encontra com Luisa. 
Fernanda e Durval decidem que um dos dois terá 
que sair de casa. Falcão decide ficar um tempo 
longe da vizinhança até que os ânimos de Rato 

se acalmem. João conhece os pais de Mirela, e 
toca modas de viola com o casal. Pendleton diz 
que tem algo a mostrar para Marcelo e Luisa, e os 
surpreende com uma novidade.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
O músico mostra o cartaz que busca Manuela 

para Regina, garante que sabe que existem coisas 
acontecendo na mansão e que ela pode contar com 
ele. Safira discute com o pai, Fortunato, por ele ter 
lhe deixado de lado quando ela era criança para 
trabalhar. Priscila diz para a mãe que Fortunato 
deve ter sido melhor pai de Safira do que ela é dele. 
Ofélio maltrata Manuela para que Regina acredite 
que ele é um homem ruim. O músico faz questão de 
explicar para Manuela o plano. Na gravadora, Ofélio 
quase é pego por Geraldo enquanto conversava 
com as crianças, mas inventa que está se fazendo 
de amigo deles para saber se eles sabem de algo. 

Agno pede a ajuda de Fabiana 
para dar um golpe em Otávio

Nº Processo: 80854.008029/2019-46
Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) 02/2019 – Tipo menor preço
Objeto: Aquisição de material laboratorial para o Posto Médico de Guarnição de Cascavel.
Data para cadastramento das propostas: A partir de 25/06/2019 às 08:00 horas 
(horário de Brasília).
Data da abertura: 05/07/2019 às 08:30 horas (horário de Brasília).
EDITAL: Através do sítio www.comprasnet.gov.br.
Informações: Posto Médico de Guarnição de Cascavel – SALC: Rua da Lapa, 1.502, Jardim Maria
Luíza, Cascavel-PR – Tel: (45) 3099-2435

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 02/2019

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
(2º Grupamento de Fronteira/1971)
(BRIGADA GUARANI)

MINISTÉRIO DA 
DEFESA
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Você vai colher os frutos dos esforços que fez 
no mês passado. Isso é algo para se comemo-
rar! Um sentimento interno de bem-estar vai 
permitir que você coloque as ideias em ordem. 
A serenidade vai fazer você mais forte.

O movimento planetário terá um efeito estabi-
lizador sobre você, seu humor será combativo 
e conciliador. Seus relacionamentos vão ajudar 
você a ser mais calmo mais equilibrado e mais 
capaz de lutar pela pessoa que você ama.

A sorte lhe permitirá progredir na direção de 
seus objetivos. Não hesite, seja você mesmo, 
espontâneo. A determinação permite que você 
esqueça as pequenas doenças corporais que 
estavam pesando. Acalme-se.

O ambiente hoje estará um pouco austero, 
mas você vai fazer de tudo para melhor isso. 
Você está sobrecarregado. Você precisa 
perceber isso e tomar providências para 
resolver o problema.

Você tem ideias concretas, especialmente para 
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em 
todas as suas aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

Você terá todo o prazer em fazer comentários 
cínicos, mas tome cuidado para não ofender 
ninguém. Você está em sintonia com seu 
ambiente e não há obstáculos à vista, já que 
você vai ter uma abordagem mais equilibrada.

Pense com calma e pese os prós e os con-
tras. Não se deixe levar inutilmente por qual-
quer coisa que faça. Reserve algum ânimo 
para o fim do dia e relaxe em uma de suas 
atividades de lazer favoritas.

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

Se você se prender aos seus valores, você 
terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos a 
ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

O seu modo de expressão faz com que as 
pessoas que o rodeiam não o entendam. Você 
terá a sensação de que eles são os únicos que 
incomodam você, mas é o seu comportamento 
impulsivo que está causando os problemas.

O seu otimismo crescente faz você olhar o 
lado positivo. Festas estão no horizonte. Você 
deve se certificar de que não está sendo muito 
duro consigo mesmo. Você está cavando muito 
profundo em suas reservas.

Você vai estar muito disposto a trabalhar em 
equipe porque gosta de se sentir útil. Você 
precisa relaxar e ouvir mais as suas necessi-
dades básicas; deixe passar qualquer orgulho 
desmedido. Durma mais.
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AEA
ESPETACULO

SAADUTOR
FINGIRORA
ISCAIMAÇÃ

TAPACATO
VENDANOTS

TALHOOLE
PESODOSAM

SJEGS
OPASSEOU

ROCHEDOLAJE

IREUNEI
AMEZEVT

PLANEJAMENTO

Apresen-
tação

pública
do artista

Querer
passar

por algo
que não é

Cumpri-
mento
dito ao
telefone

Grito de in-
centivo do
torcedor,

no estádio
Combinam
nas pro-
porções
devidas

Divertiu-se
viajando

Põe junto
(o que

estava es-
palhado)

Ave per-
nalta do
Cerrado

brasileiro

Placa pla-
na para co-
brir pisos
Sequer

Definição
das eta-
pas ne-

cessárias
para a

realização
de um

trabalho

Não, em
inglês
A hora

decisiva

Tambor
médio

Charco;
pântano

Quitanda
(bras.)
Rasgo;
corte

Chamariz 
para
atrair
peixes

Músculo
da coxa

André Sá,
ex-tenista 

Profissional que
assessora o trabalho
do Conselho Tutelar

Batidas

Robôs
O Mineirinho, surfista

campeão mundial 
em 2015

Barco
para lazer
Sem muita
agitação

É formada apenas
pelo predicado, como
em "Choveu" (Gram.)

Parte mais
saliente da
bochecha

(?)-pro-
nobis,
planta

com 25% 
de proteína

Gloria Stefan,
cantora cubana

Heroína de "Stranger
Things" (TV)

"Era uma
(?)", frase
que inicia 

contos
infantis 

(?)-shirt,
tipo de

camiseta

Mineral verde de joias
Classificação do rio
Amazonas, quanto

ao escoamento

Unidade
monetária 
colombiana

Célebre
acidente 
geográfi-

co de
Gibraltar

3/not — ora. 6/adutor — eleven. 7/rochedo.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

Arma branca 
Ferimentos por arma branca foram quatro este mês: Na segunda-feira (24) foram dois. Uma 

contra a jovem Carol Andrielly Santurio Silva, 20, que sofreu uma tentativa de feminicídio. Ela 
foi esfaqueada pelo ex-companheiro no Bairro Santa Felicidade e está em estado gravíssimo. 
O outro caso foi contra Leandro de Souza Machado, de 34 anos, esfaqueado após uma briga 

por um cobertor no Bairro Alto Alegre. No dia 23, Luciano da Mota Silva, 42 anos, ficou ferido 
ao ser agredido a facadas no Interlagos. No dia 19 o jovem de Fernando Gabriel Freitas, 19 

anos, foi agredido à marteladas no Bairro Brasília. Outra tentativa de homicídio foi registrada 
ontem de manhã, contra Cledisson de Jesus, de 34 anos. Ele ficou gravemente ferido ao ser 

atropelado e agredido à chutes, no Bairro Brasmadeira. A delegacia de Homicídios foi consul-
tada sobre os números, mas não houve retorno. 

Faltando quatro dias para ter-
minar o mês, junho já registrou 
metade das mortes violentas dos 
cinco primeiros meses do ano 
somados. De acordo com os dados 
do acompanhamento diário feito 
pelo jornal Hoje News, de janeiro 
a agosto foram registrados 9 homi-
cídios e 1 feminicídio, já em junho 
foram cinco homicídios. 

O último deles foi registrado no 
fim da manhã de ontem e deixou 
os cascavelenses assustados. 
Filipe Raphael Ciqueira Chagas, de 
31 anos, foi assassinado a tiros na 
Rua Pio XII, no Bairro Cancelli. De 
acordo com testemunhas, foram 
mais de 15 disparos.

Um morador da região, que 
preferiu não ser identificado, pede 
providências às autoridades. “Em 
plena luz do dia um crime violento 
desses, os tiros acer taram os 
estabelecimentos em volta, podia 
ter acertado um inocente. Não é 
possível viver tranquilo desse jeito, 
a polícia precisa prender essas 

ASSASSINATO no meio da rua assustou mora-
dores, que pedem providências

Cinco mortes e 10 tentativas:
junho é mês mais violento do ano

pessoas” afirma. 
Fontes ligadas ás autoridades 

policiais afirmam que a morte de Filipe 
tem ligação com a morte do empre-
sário Sandro Rossi, alvejado por mais 
de 20 tidos em abril, no Bairro Santa 
Cruz e também com a tentativa de 
execução sofrida pelo irmão de San-
dro, Robson Rossi, no dia 5 de junho 
no centro da cidade. Filipe havia com-
prado há pouco tempo uma empresa 
do ramo automotivo que pertencia 
aos irmãos Rossi.

A morte de Sandro também foi 
registrada neste mês. Ele morreu 
no HU (Hospital Universitário) de 

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja a cobertura 
ao vivo na cena 
do crime

À luz do dia e também à noite
Outra morte violenta em plena luz do dia neste mês foi a da gestante Laís Jenifer 

Marcelino, de 20 anos, morta com um tiro na cabeça, na tarde do dia 19 de 
junho na casa onde morava, no Jardim Melissa. A primeira morte do mês foi 

registrada no mesmo bairro. Josemar de Paula, de 20 anos, foi morto a tiros na 
madrugada do dia 1º de junho. No dia 16, a jovem Mara Eliza Ribeiro, 22 anos 

morreu após ser baleada na cabeça no Bairro Cascavel Velho. Ela dormia quando 
um homem começou a atirar em uma festa. Quando levantou para ver o que 

acontecia foi alvejada e morreu na hora.  

Tentativas 
Ainda de acordo com os dados do acompanhamento diário do jornal Hoje News, 
já são nove tentativas de homicídio e uma de feminicídio. Cinco tentativas foram 
por arma de fogo: O primeiro deles foi o atentado a Robson Rossi, 30, no centro 

da cidade, no dia 5. No dia 7, Roberson Maciel, de 42 anos, foi alvejado no Bairro 
Floresta. No dia 8 de junho, Flávio Alves, 30, foi alvejado no Bairro Alto Alegre. Já 
Wellington dos Santos, também de 30 anos, foi baleado quando saía de uma festa 
na madrugada do dia 20 no centro da cidade, enquanto no dia 28, no Interlagos, 

Valderi Aparecido, de 28 anos, foi baleado dentro de casa.

Cascavel, após quase dois meses 
internado. Ele acabou não resis-
tindo após complicações causadas 
por uma hemorragia interna.
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A rodada que define os campeões do 
Campeonato de Duplas Formadas Bola 
8 da Associação Atlética Comercial será 
realizada hoje, às 19h30, e deve ser 
acompanhada por dezenas de aficionados 
pelo esporte. Agora na fase final, oito 
dos quarenta jogadores que iniciaram jun-
tos vão mais uma vez buscar a chance de 
disputar o troféu de campeão. A disputa 
vai ser acirrada já que as duplas finalistas 
estão muito perto de se consagrarem 
como a melhor da competição. Confira 
os jogos que definem hoje os campeões: 
na semifinal 1 (às19h30), a dupla 
formada por Jorge e Jackson enfrenta 
Bemildes e Ricardo; na semifinal 2 
(19h30), Joãozinho e Antenor jogam 
contra Blank e Luiz Dutra. Na sequência 
os vencedores decidem o título e os 
perdedores disputam o 3º lugar. 

Modalidade esportiva que des-
taca o oeste paranaense no País, 
a ginástica rítmica de Cascavel e 
Toledo terá nova opor tunidade 
para se apresentar nacional-
mente neste fim de semana, 
no Campeonato Brasileiro e na 
seletiva para o Sul-Americano da 
modalidade, no Rio de Janeiro.

Cascavel vai participar apenas 
na categoria infantil, com as atle-
tas Júlia Lara, Rafael Stumpf, Ana 
Clara Pereira e Luana Monteiro. 
Também na disputa, as equipes 
infantil e adulta de ginástica rítmica 
de Toledo encaram a competição 
como a mais importante do ano.  
O grande objetivo das equipes 
de Cascavel e Toledo é conseguir 
vagas para as disputas do Campeo-
nato Sul-Americano Infantil.

Nas ultimas semanas os treinos 
foram concentrados na correção das 
principais falhas apontadas durante 
o Campeonato Paranaense.

Na categoria adulta a equipe 
de Toledo reúne atletas que fazem 

Ginastas no Brasileiro

parte da seleção brasileira, com 
experiência em competições inter-
nacionais. O infantil também é bas-
tante expressivo e conta todo o ano 
com um grande número de atletas.

O palco do torneio será na 
Arena Carioca 3, que compõe o 
Parque Olímpico da Barra da Tijuca. 
Nada mais apropriado para a 

modalidade, pois foi neste mesmo 
local que a seleção brasileira de 
Conjunto conquistou o 9º lugar 
geral nas Olimpíada Rio 2016.

CLUBE COMERCIAL

PLACAR DE ONTEM
       FUTSAL SÉRIE OURO

 Palmas ?x? Cascavel

DIVULGAÇÃO

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
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CASCAVEL, 26 DE JUNHO DE 2019

1- EVERSON LOURENÇO DOS SANTOS E ANDRIELI DE ANDRADE DE ALMEIDA
2- MADSON COSTA CAVALHEIRO E LARISSA ROSA ELZER
3- RAUBER SECCO E ELISSANGELA ALVES COELHO
4- ROGERIO DE ARAUJO TELLES E JOZIELY ELOIZA FERNANDES DE ARAUJO
5- EDSON LUIS DE SOUZA E TATIANE APARECIDA SCHENBERGER
6- ALEX FRIEDERICH E ANA ROSA PARCIANELLO
7- JULIO CESAR RANGEL E KELLI APARECIDA DE SÁ

Revanche nas quartas?
O Paraguai será o adver-

sário da seleção brasileira 
nas quartas de final da Copa 
América. A definição se deu 
na noite de segunda-feira (24), 
com o encerramento dos dois 
últimos jogos da fase de gru-
pos da competição sul-ameri-
cana. O empate em 1 a 1 entre 
Equador e Japão garantiu os 
paraguaios na próxima fase. A 
partida entre Brasil e Paraguai 
será amanhã na Arena do Grê-
mio, às 21h30.

Com o empate na noite de 
segunda, o Equador ficou com 
um ponto, na lanterna do Grupo 
C da Copa América. O Japão foi 
a dois e ficou em terceiro, mas, 
na disputa com o Paraguai, 
terceiro do Grupo B, perdeu no 
saldo de gols. O Peru, terceiro 
do A, também se classificou.

Argentina na semi?
Como a cada edição de Copa América, a 

expectativa é sempre por um clássico entre 
Brasil e Argentina. Para isso, é preciso que 

as duas seleções vençam os duelos de 
quartas de final. Além desse aguardado 

confronto, as possibilidades de duelos na 
semifinal são: Brasil x Venezuela, Argentina 

x Paraguai e Venezuela x Paraguai. 

FANTASMA PARAGUAIO
As quartas de final da Copa América vão dar ao Brasil a oportunidade de uma 

revanche dupla. Depois de ser eliminada pelo Paraguai nos pênaltis em 2011 e 
2015 nesta mesma fase em que as equipes se enfrentarão amanhã, a seleção bra-
sileira pode espantar esses fantasmas e voltar a disputar uma semifinal do torneio 

depois de 12 anos. Quando se trata de Copa América, o Paraguai é um adversá-
rio complicado para o Brasil. Em 12 encontros, foram cinco vitórias brasileiras, 

duas paraguaias e outros cinco empates. Mas entre esses jogos que terminaram 
empatados, alguns na verdade significaram resultados positivos para o time gua-
rani, como nos dois últimos duelos, nas duas quartas de final de 2011 e 2015. Em 

ambas houve empate no tempo normal, mas vitória paraguaia nos pênaltis.  

COPA AMÉRICA

Amanhã
21h30 x

(Arena do 
Grêmio)

Sexta-feira
16h x

(Maracanã)

Sexta-feira
20h x

(Itaquera)

Sábado
16h x

(Fonte 
Nova)
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