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Parque Salto
Portão: apenas 
uma “esperança”06

Envolvidos se 
pronunciam sobre  
denúncias na GM
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Serpente e 
Tubarão duelam 
pela Liga Nacional 
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14

Ruas esburacadas
Enquanto o plano municipal de melhoria viária não sai do papel, os cascavelenses convi-

vem diariamente com ruas esburacadas pela cidade. Em alguns pontos as reformas duram 
tão pouco tempo que quase passam despercebidas pelos motoristas. A reportagem do 

Hoje News percorreu diversas ruas e detectou o problema em todas as regiões da cidade.
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Saúde revitalizada
Com 16 mil planos de saúde cancelados nos últimos 

meses, Cascavel vê seu sistema de atendimento à saúde 
da população ganhar mais adeptos a cada dia. E tenta 

suprir como pode a demanda. Um projeto para construir 
mais 12 unidades de saúde já está bem encaminhado, 

e enquanto isso a Prefeitura revitaliza unidades já 
existentes. Ontem a comunidade do Interlagos recebeu 

sua “nova” USF (Unidade Saúde da Família), que recebeu 
mais de R$ 70 mil em investimentos.



Do ministro da Economia, Paulo Guedes, que 
afirmou que o governo pretende liberar mais de 
R$ 100 bilhões desses recursos no futuro para 
estimular o crédito privado. O Banco Central 

anunciou a liberação de R$ 16,1 bilhões em com-
pulsórios na quarta-feira (26).
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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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
16/07 - 18h39

Não deixe o frio te dominar. 
Movimente-se!

“Nosso primeiro 
desafio é a reforma 

da Previdência, 
mas faremos tam-

bém a reforma tributária e 
o pacto federativo. Estamos 
desestatizando o mercado 
de crédito e quarta-feira 

(dia 26) o Banco Central já 
liberou compulsórios para 

aumentar o crédito privado. 
Vão vir mais de R$ 100 

bilhões de liberação de com-
pulsório no futuro”

Sol

Joaquim Reichmann médico ortopedista e traumatologista

NubladoNublado Nublado

O hábito regular de exercícios aumenta a resistência e ajuda a prevenir 
e aliviar dores nos ossos e nas articulações causadas pela compressão 
vascular (diminuição do fluxo de sangue nos vasos do corpo) – problema 
comum no inverno. No entanto, a queda da temperatura faz com que 
muitos desistam das academias, caminhadas, corridas ou qualquer outra 
atividade física.

 Não deixe a indisposição tomar conta! Por mais que seja um pouco 
difícil tomar a iniciativa e se exercitar no frio, é fundamental fazer um 
esforço. Basta alguns minutos para se acostumar e a sensação de bem-
-estar no final comprova que a atitude sempre vale a pena.

Aliado a isso, outros fatores demonstram a importância de movimen-
tar-se no inverno. O fato de as pessoas, muitas vezes, permanecerem 
encolhidas nas baixas temperaturas pode afetar e tencionar músculos e 
nervos. Com isso, algumas partes do corpo ficam mais doloridas. Além 
disso, este hábito pode afetar a postura e provocar dores na coluna. Nas 
articulações, o líquido sinovial (um dos elementos que formam o Sistema 
Locomotor, junto com os ossos, músculos, ligamentos e articulações) fica 
mais encorpado com o esfriamento do corpo e pode também causar pro-
blemas. Apesar de haver poucos estudos sobre o impacto da baixa tem-
peratura no organismo, o inverno é uma época do ano em que recebemos 
muitas queixas de desconforto nos ossos, articulações e músculos. Os 
exercícios são essenciais para prevenir ou aliviar essas tensões. 

Os músculos e articulações frequentemente parados provocam 
aumento nos sintomas de muitos problemas de saúde, pela perda de fle-
xibilidade. Por isso, reforçamos a orientação de manter a prática exercícios 
físicos em todas as estações do ano. Alongamento diário e caminhadas 
também são importantes, pois são complementares e recomendadas para 
a maioria das pessoas, em qualquer idade. Também ajudam a destravar 
ossos, músculos e nervos, para que o sistema locomotor funcione ple-
namente e com facilidade. Os exercícios de alongamento são simples e 
podem ser praticados em qualquer lugar.

Quanto à caminhada, são necessários alguns cuidados.  É impor-
tante saber que a respiração se altera durante esta atividade no inverno, 
porque o ar gelado entra pelo nariz e se choca com a temperatura interna 
do corpo. Além disso, ficamos mais vulneráveis a lesões musculares e a 
outras doenças, como gripes e resfriados.

Por fim, é essencial esclarecer que as pessoas que continuam pra-
ticando atividades físicas no inverno também obtêm outros benefícios 
como a melhora do apetite e do sono, além de apresentar menos riscos 
de desenvolver diversos tipos de problemas de saúde. 

 SENADO 
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Armas de choque na Câmara
Os seguranças da Câmara de Vereadores passarão a contar, em 

breve, com armas de choque – pistolas taser. São oito profissionais 
que se dividem em horários diferentes dentro dos gabinetes e 

também no plenário. Hoje eles têm apenas um cassetete para conter 
possíveis situações de risco – equipamento considerado ineficaz. “Dias 
atrás tivemos uma situação inusitada: uma pessoa entrou no prédio e 
se dirigiu até uma sala, onde mandou a servidora se retirar – ele disse 
que tomaria conta do espaço”, relata o presidente da Câmara Alécio 
Espínola (PSC) que autorizou a tomada de preços. O custo de uma 

pistola taser é de R$ 100, em média. Será preciso também contratar o 
treinamento aos servidores.

Gugu prefeito?
No cargo de coordenador regional da Casa Civil, Gugu Bueno não 

se distancia da política cascavelense. Ele vislumbra no cenário 
atual a possibilidade de disputar as eleições municipais – desta 
vez como candidato a prefeito pelo Partido Liberal (antigo PR). 

Mas Gugu alega ainda que é preciso conversar com “forças 
políticas, pois é um momento de união”.

Auditoria 
engavetada
Uma forte pressão das 
empresas que administram 
o transporte público em 
Cascavel tem ameaçado a 
auditoria reivindicada desde 
o início do ano. É o que 
se debate nos bastidores, 
pois a prefeitura até o 
momento não foi atrás da 
contratação de empresa para 
levantar essa “caixa-preta” 
hoje sob total comando de 
terceirizadas.

Dados na mesa
Mesmo que a prefeitura 
retome o comando da 
bilhetagem eletrônica, 
o vereador Paulo Porto 
(PCdoB) faz questão da 
auditoria – esta garantida 
em reunião com os 
parlamentares, pelo chefe 
do Executivo municipal. “Se 
a prefeitura não contratar 
em dois meses a auditoria, a 
Câmara vai fazer”, diz Porto. 
Os dados são fundamentais 
para dar transparência 
as contas e também 
direcionar os valores das 
passagens. “A Cettrans é 
mera coadjuvante, não tem 
controle de nada”.

Misael defende 
cobrança de diploma 

apenas na posse
Com as eleições para os 

novos conselheiros tutelares 
já em andamento, o vereador 
Misael Júnior (PSC) propõe 
alterações na legislação muni-
cipal que define regras para 
o processo de escolha dos 
ocupantes das 15 vagas. Ele 
elaborou projeto cobrando a 
retirada do artigo que exige, 
em etapa inicial eliminatória, a 
apresentação do certificado de 
conclusão de curso superior ou 
diploma já no ato da inscrição. 
“A Constituição Federal nos 
aponta que o documento deve 
ser apresentado na posse. 
A exigência antecipada não 
consta no Estatuto da Criança 
e do Adolescente”, argu-
menta o vereador.

A proposta está em trami-
tação no Legislativo municipal 
– está em análise nas Comis-
sões Permanentes da Casa 
de Leis, para depois seguir 
para votação em plenário.

A iniciativa visa oportuni-
zar maior número de candida-
tos – se aprovado e passar por 
todos os certames, eles deve-
riam apresentar a documenta-
ção. “A Constituição garante 
que em um concurso o candi-
dato poderá realizar a prova, 
não havendo nenhum obstá-
culo a sua inscrição. Apenas é 
condicionada a apresentação 
após a realização da prova 
objetiva”, justifica Misael.

A alteração de lei não afeta 
o processo atual – se aprovada 
passará a valer nas próximas 
eleições ao Conselho Tutelar.

Dos 138 inscritos, apenas 
10 foram desclassificados 
por não apresentar documen-
tação adequada – entre elas, 
diploma de ensino superior. 
Neste domingo, eles farão a 
prova de conhecimento espe-
cífico – os portões do Ceep 
Pedro Boareto Neto serão 
aber tos 7h15 e fechados 
8h15. Os candidatos terão 

Paranhos de olho
Em quase todos os atos 
públicos, o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) vem “cantando a 
pedra” a Câmara de Vereadores 
sobre os recursos que restarem 
no orçamento. Ano passado, 
os vereadores deixaram de 
gastar R$ 5 milhões previstos. 
Por enquanto, Espínola não fala 
em números, mas acredita que 
será possível fazer economia. As 
ações estão voltadas a adequar 
o prédio do Legislativo municipal 
– que sempre foi problemático. 
O ex-presidente, Gugu Bueno 
(PL), havia requerido a troca total 
do telhado, o que não será feito. 
Só serão corrigidas algumas 
falhas e substituído o telhado 
de polipropileno por vidro. Os 
espelhos de água também serão 
transformados em jardineiras.

Consertos
Sem trégua às imperfeições, 
Paranhos na inauguração da 
Unidade de Saúde da Família 
do Bairro Interlagos já estava 
pontuando os consertos que 
precisariam ser feitos pela 
construtora – sem medo de ser 
tachado de chato, como ele 
sempre faz questão de ressaltar. 
“Estamos pagando, temos que 
cobrar. Em casa somos assim, com 
obras públicas deve ser o mesmo. 
Caneta, multa e fazer o que tem 
que ser feito”.

quatro horas para responder 
as 40 questões. Aqueles 
que conseguirem o resultado 
necessário terão que final-
mente passar por exames 
médicos e psicológicos – se 
forem aprovados, poderão 
par ticipar do pleito: terão 
que buscar votos da comu-
nidade, como nas eleições 
tradicionais.

O processo é obrigatoria-
mente realizado seis meses 
antes da eleição – realizada 
de quatro em quatro anos no 
primeiro domingo de outubro 
subsequente ao ano eleitoral 
de escolha do presidente da 
República. Portanto, a eleição 
será dia 6 de outubro e todos os 
eleitores com título em situação 
regular poderão votar. O man-
dato 2020/2024 terá ao todo 
15 vagas, com remuneração 
mensal de R$ 5.455,80. 

Cascavel conta hoje 
com três Conselhos Tutela-
res – Sul, Leste e Oeste. O 
Conanda (Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) orienta a neces-
sidade de um Conselho Tute-
lar a cada grupo de 100 mil 
habitantes.

MISAEL Júnior argumenta que 
todos têm direito a inscrição; restri-
ção deveria ocorrer apenas na posse 
dos conselheiros tutelares 
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n Reportagem: Milena Lemes 

l Problema maior
A reportagem do Hoje News percorreu 
alguns bairros e encontrou buracos 
em ruas não citadas pelos cidadãos 
por meio do canal Radar Cidadão, na 
Visconde de Guarapuava (Claudete), na 
Pedro Ivo (Canadá), na Saul Mário Caus 
(Esmeralda), na Diamante (Esmeralda), 
na Martin Fardoski (Santos Dumont), 
na Cuiabá esquina com Paraguai (Alto 
Alegre) e na Uruguai (Alto Alegre). 

l Visão geral
A prefeitura foi procurada para forne-
cer um relatório geral de quantas ruas 
da cidade possuem buracos e qual é o 
ponto de maior reclamação dos cida-
dãos, além de qual é a solução cabível, 
mas não se pronunciou. 

Situação que já virou comum 
em Cascavel é ouvir reclama-
ções sobre as ruas esburacadas. 
Mesmo sendo arrumados, uma 
hora ou outra os buracos voltam 
a ser lembrados, a cada “caída” 
de roda de veículos. É o caso dos 
buracos da Rua Nereu Ramos, no 
Bairro Claudete.

“Esse buraco sempre é arru-
mado, mas com as chuvas e o 
grande fluxo de veículos que pas-
sam pela rua, ele abre novamente. 
A solução é fazer o recapeamento”, 
sugere o aposentado João Mioto. 

A auxiliar administrativa Elzilaine 
Benedito trabalha em uma mecâ-
nica na Rua Theofanio Maltezo, 
esquina com a Rua Jorge Lacerda, 
e se queixa dos buracos. “São mui-
tos buracos pelo caminho todo, eu 
venho pelo Bairro Tropical e tenho 

que desviar o tempo todo. O pes-
soal que traz o carro na mecânica 
também reclama”.

A reportagem do Hoje News 
percorreu algumas ruas do bairro 
citado por Elzilaine e encontrou 
buracos nas Ruas Framboyant, 
Pinheiros e Fagundes Varela. Para 
ela, o correto também é recapear 
o asfalto. “Resolveria muito mais 
o problema e demoraria mais para 
voltar a incomodar”. 

Cidade esburacada 

Radar Cidadão
A população pode fazer a queixa de buracos diretamente pelo canal Radar Cidadão. 

Com o recurso é possível descrever o problema e informar dados básicos, como 
onde está o buraco e há quanto tempo precisa de reparos. De acordo com um rela-
tório do canal, disponibilizado pela assessoria do Vereador Fernando Hallberg (PPL), 
das sete reclamações enviadas neste ano, apenas duas ainda não foram encerradas. 
O local é o mesmo: Núcleo Industrial II, no Bairro Morumbi. A primeira solicitação 

foi feita no dia 5 de fevereiro e a segunda foi feita no dia 4 de junho. 
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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Famílias buscam lazer
O aposentado Sansão Elba vive em 
frente ao parque e conta que algumas 
famílias ainda vão até o local pro-
curando lazer e diversão aos fins de 
semana. “Nós ficamos chateados em 
ver isso, porque o parque já deveria 
ter sido inaugurado”. 

Um cadeado no portão e uma 
placa de “fechado para reformas” 
é como a unidade de conserva-
ção Salto Portão, conhecida como 
Ponte Molhada, em Cascavel. 

O parque foi fechado no ano 
passado para retirada das árvo-
res Pinus Elliotti uma espécie 
invasora e que impede a rege-
neração de espécies nativas -, 
reformas na estrutura física e 
pintura dos três quiosques e dos 
banheiros, construção completa 
da escadaria que dá acesso à 
cachoeira e o desassoreamento 
do lago, além de limpeza do local. 

A data de quando a revitalização 
ficaria pronta? março de 2019. Mas 
três meses depois o parque ainda 
necessita de reparos. “Fica só a 
esperança de que um dia ficará 
como nos foi prometido”, diz o mora-
dor Leonel Domingos Casaroto. 

Ele vive próximo ao local há mais 
de 20 anos e conta que era uma 
opção de lazer para os domingos. 

Uma parte das promessas foi 
cumprida: os quiosques foram 
reformados e pintados e algumas 
árvores Pinus foram retiradas na 

Parque Salto Portão: 
apenas uma “esperança”

entrada do parque. 
Quando questionada se todas 

as árvores que irão substituir a 
Pinus já foram plantadas, a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente 
respondeu apenas que essa situa-
ção ainda não tem data definida.

De acordo com pasta, 30% da obra 
foi concluída e os serviços estão 
parados porque a Secretaria aguarda 
madeiras chegarem para dar conti-
nuidade aos trabalhos, já que a 
escada que dá acesso à cachoeira e 
o deck que dá acesso ao lago serão 
construídos com o material. 

Inicialmente a obra foi estimada 
em R$ 150 mil com os materiais 
e mão de obra da Cohavel (Com-
panhia de Habitação de Cascavel). 

OS DEGRAUS estão 
caindo aos poucos

NEM todas as árvores da espécie Pinus foram retiradas

O que falta fazer
Próximo ao lago, no famoso espelho d’água, ainda há 

árvores da espécie invasora e mato, que tomou conta do 
deck no qual era possível deslumbrar a beleza do local. 

Além disso, A Secretaria de Meio Ambiente informou que 
o lago ainda não foi desassoreado. 

A escadaria que dá acesso ao píer da cachoeira não tem 
vários degraus e, os que ainda existem ameaçam desmo-
ronar, fato que torna muito difícil chegar ao final do per-
curso. “Nós temos medo de que alguma pessoa caia lá e 

se machuque ou morra, porque é muito perigoso”, afirma 
o aposentado Sansão Elba.

Vandalismo 
Para ter acesso ao parque, vândalos destruíram duas telas 

das cercas que marcam o espaço da conservação. 
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CASCAVEL, 28 DE JUNHO DE 2019

01- LEANDRO SALOMÃO PIANA E CLEUSA COSTA

02- MILTON GONÇALVES DA SILVA E NILZA FATIMA VIEIRA

03- VANDERLEI DE MELO ALVES E LUCIMAR RAMIRES CALAÇA 

04- CRISTIANO GONÇALVES DOS SANTOS E ELOIZA DE FATIMA KOVALSKI ZUCHINALI

05- EDSON FONTÃO DE PAULA E MAGALI SAGMEISTER RETCHESKI

06- GIOVÂNI DE PAULA E PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA

07- ELIEL PACHECO DE SOUZA E LUCIANA CAPELETO KRAY

08- JERSON DE CASTRO SANT’ANNA JUNIOR E MARIA LUIZA GOMES CARVALHO

09- RIDWAY LIMA SOUZA KREICHMANN E KELLY CRISTINA SANTOS DE SOUZA COSTA 

10- DANIEL DA CRUZ MACIEL E THALIA DOS SANTOS LEAL

11- DOUGLAS WENCELEWSKI PADILHA E JOYCE KAROLAINE DA SILVA 

12- SERGIO PITONDO JUNIOR E LILIAN IRALA LIMA 

13- MAX ANDREUW ODIN E JESSICA CAROLINA MOREIRA 

14- VINICIUS ANTONIO MATOS DE SOUZA E CAMILA ALEXANDRA MARTINS DIAS

15- JOSÉ MENEZ E VIVIANE MARIA CAÉ BARBOSA

16- ALCIDES BOARIA E LORENI DE FATIMA DOS SANTOS

17- JULIANO CHRISTOFFEL BERNARDINO E ALINE CRISTINA DE CARVALHO

18- OSNI VIEIRA DA SILVA E ROSELI MARIA FERREIRA

19- VALDEMIR DE OLIVEIRA E DANIELA BUENO

20- MAIKEL GARMUS E PATRICIA NEUMANN

21- RAFAEL ALLAN DOS SANTOS E BÁRBARA DE CASTILHO JUNGES

22- ALCEU VINICIUS LAZZARIN E KANANDA OLDONI

23- LEANDRO POLÉTTI DE MATTOS E PAMELA MELO MARTINS SANT’ANNA 

24- MARCELO ANTONIO MANDRICK DEVIGILI E RAFAELA MOTTA MACHADO

25- MATHEUS TIEPPO E DUANI FRANCINE REDIVO

26- NIVALDO DOS SANTOS E MARCIA TASSI DIAS

27- VINICIUS AUGUSTO KOMATSU E CRISTIANE MÜLLER SAROLLI

28- FLÁVIO RICARDO CALDAS ROMAN E DANIELA OENNING

29- ANDRÉ FRANCISCO MARCHEWICZ E JULIANA SMANHOTTO

30- RAUL PEREIRA GOETTEN E KATIUCIA SIQUEIRA DA SILVA

31- FERNANDO AUGUSTO FOLLADOR E CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA 

32- LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA E SUELEN MENDONÇA DE MATOS 

33- JOVITO NABOR DOS SANTOS REZENDE E RAFAELA CARINA LARGO MENEGATTI

34- LUÍS EDUARDO NOAL E ANA CLAUDIA DUARTE STAZIAKI

Cascalhos “não são a solução”
Após a matéria publicada na 

edição de ontem do Hoje News, 
sobre a falta de acessibilidade na 
USF (Unidade de Saúde da Família) 
de Juvinópolis, distrito de Cascavel, 
na manhã de ontem uma equipe da 
prefeitura começou a espalhar cas-
calhos no local, o que de acordo 
com a esposa do cadeirante que 
não consegue acessar a unidade 
por conta do meio-fio alto, devem 
deixar a situação ainda pior.

“Se não for passado cimento 
e feito uma rampa os cascalhos 
vão dificultar ainda mais, porque 
a cadeira vai afundar e eu sozinha 
não consigo levantá-la”, afirma 
Maria Fernandes. A prefeitura foi 
procurada, mas novamente não 
se pronunciou sobre o assunto e 
não confirmou se apenas os casca-
lhos serão espalhados ou se uma 
rampa será construída. 

DIVULGAÇÃO
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Walter Elias se despede de 

Nancy, e diz que irá fazer uma longa 
viagem. Mirela volta pra casa, e sua 
família descobre que foi vítima de um 
golpe. Gleyce chora com saudades 
de Ciro. Zóio e Mosquito tem uma 
surpresa ao abrir o envelope com 
o resgate de Mirela. Poliana decide 
escrever uma carta para se desculpar 
com João. Hugo e Eric escondem o 
jogo na escola. Luisa e Marcelo deci-
dem ajudar Poliana e João a retoma-
rem a amizade. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Ofélio conta para Manuela que 

Marina e Isabela estão presas, jun-
tas, no galpão. Omar maltrata Nair 
na frente das crianças e diz que o 
lanche que ela fez está ruim. Omar 
responde Ermínio, que se irrita. 
O garoto manda todos embora, 
inclusive Sabrina, a quem chama 
de chata. Raul estranha a falta de 
comunicação na mansão de Isabela. 
O médico consegue falar com Regina 
e pede para falar com Marina, mas a 
vilã inventa que ela saiu. Raul diz que 
está voltando para São Paulo, o que 
deixa Regina preocupada.

TOPÍSSIMA 
Pedro chega até a república e 

começa a brigar com Mão de Vaca, 
que o encara. O policial ameaça bater 
no filho, mas é impedido por Dagoberto. 
Maria Flor consola Mão de Vaca. Pedro 
ofende Dagoberto e ameaça os alunos. 
Gabriela defende Carlos. Beatriz des-
confia de Rafael. Paulo Roberto chega 
e diz que vetará todo o dinheiro do 
rapaz. Gabriela diz para Jandira que 
elas precisam resolver a situação com 
Rafael de uma vez por todas.

JEZABEL 
Raquel fica inconformada, sai 

da taberna e vai embora. Raquel per-
cebe que está sendo seguida na rua. 
Um homem corre e alcança Raquel, 
segurando-a pelo braço. Homem derruba 
Raquel que cai sobre um monte de entu-
lho. Ele a ameaça com um punhal. Raquel 
se debate e chora, tentando se desvencilhar. 
O homem desamarra sua calça e deita por 
cima de Raquel que grita de pavor.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Aline se desespera com o sumiço 

de Arthurzinho e se culpa por isso. 
Dalila ameaça Paul. Miguel aceita as 
exigências de Paul e pega o dinheiro 
com o vilão. Miguel entrega o dinheiro 
a Robson e resgata o menino. Bruno 
se declara para Marie. Paul entrega as 
promissórias assinadas por Miguel para 
Dalila. Miguel volta para casa com o 
neto. Almeidinha pede que Arthurzinho 
faça o retrato falado do sequestrador. 
Camila questiona o pai sobre o seques-
tro do sobrinho. Miguel revela a Jamil 
que está com dívidas de jogo e que 
pode perder todo o seu patrimônio.

VERÃO 90
Quinzinho decide seguir com o 

divórcio, quando Dandara afirma que 
não abrirá mão da carreira. Merce-
des convida Andreas para a reunião 
da PopTV. João estranha o excesso 
de gentileza de Quinzão. Mercedes 
avisa aos acionistas que deseja abrir 
mão do controle da PopTV, e indica 
Andreas para cuidar da negociação. 
Jerônimo fica surpreso ao entrar no 
Baião de Dois e ver Quinzão fazendo 
um brinde a João. Raimundo expulsa 
Jerônimo de seu restaurante. Katiely 
faz uma proposta romântica a Candé. 
Andreas beija Mercedes. Odélia 
conta a Candé que Jerônimo se 
encontra com Vanessa na pensão. 
Jerônimo planeja prejudicar o irmão 
com a gravação de Nicole.´

A DONA DO PEDAÇO 
Maria da Paz aceita se casar 

com Régis. Jenifer avisa do roubo na 
confeitaria. Jô inventa uma mentira 
para Téo. Camilo sugere que Maria 
da Paz demita Jenifer. Evelina pega 
a arma que deu para Maria da Paz. 
Gladys exige que Régis desista de 
casar com Maria da Paz. Chiclete 
avisa a Evelina que não vai mais 
voltar para o Espírito Santo. Fabiana 
e Rock filmam Otávio dando uma joia 
para Sabrina. Abel compra a joia de 
Sabrina e presenteia Britney. Jô pede 
para Maria da Paz fazer seu vestido 
de noiva com costureiro de Vivi. Vivi 
pega carona com Chiclete. Agno 
dá aula de boxe para Rock. Jô fala 
para Amadeu que Maria da Paz vai 
se casar. Maria da Paz e Vivi brigam 
pelo vestido de noiva.
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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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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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apresenta

Teatro Coliseu - Centro Cultural Gilberto Mayer

ELENCO: Harold Torres
                 Cleiton Costa

TEXTO/DIREÇÃO: Jair Pereira
A terceira idade em focoFo

to
: C

es
ar

 P
ila



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 “Malhação”, Rita tenta convencer Mari a entregar André para a 
adoção da forma correta. Cláudio orienta Mari sobre adoção. Nanda pede 

desculpas a Raíssa. Mari se tranquiliza depois de sua conversa com o 
defensor público. Nanda pede que Raíssa a ajude a voltar com Camelo. As 
bandas de Camelo e de Dragão são as semifinalistas do festival. Mari se 
despede de todos na casa de Carla. Jaqueline pensa em falar com Vânia 
sobre inserir o nome de César em sua certidão de nascimento. Nanda fla-
gra Camelo e Raíssa se beijando. Carla sai com Neide e encontra Marco. 

Jaqueline 
e Daniel 

veem Carla 
e Marco 

conversando 
numa mesa 
sozinhos. 
Marco se 

declara para 
Carla e dá 

um ultimato 
nela. 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

Marco se declara para Carla
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Você dará atenção de bom grado aos outros 
e isso vai lhe trazer sorte. Você estará 
em boa forma e canalizará a sua energia 
em excesso de forma construtiva. Faça 
exercício.

Você não ficará decepcionado com aqueles que 
o rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. Reduza o consumo de doces, 
eles não são a recompensa ideal.

Você prefere colaboração em vez de lutas de 
poder. Suas relações com os outros serão 
muito bem sucedidas. Seria benéfico assumir 
uma atividade esportiva que irá desenvolver e 
reforçar o seu sistema cardiovascular.

Espere sucesso se trabalha em uma 
empresa grande, lida com meio ambiente 
ou em algo relacionado a qualidade de vida. 
Que tal planejar uma viagem ou passeio com 
o par e casais amigos?

O bom senso vai permitir que você saísse 
de uma situação difícil. Você precisa con-
trolar seus movimentos e seus impulsos 
para evitar estragos. Procure água para 
se descontrair.

Você vai descobrir os lados inesperados das 
pessoas próximas a você. É um dia para 
surpresas. Você está pensando em muitas 
coisas ao mesmo tempo e a sua mente está 
cheia de novas ideias.  

Você vai evitar erros se ouvir os conselhos 
daqueles que o cercam. Esteja aberto para 
suas sugestões. Tenha cuidado para não se 
deixar levar por outras pessoas com as suas 
preocupações.  

Você verá as coisas sob um ângulo mais posi-
tivo e as pessoas próximas a você notarão. 
Isso permitirá que você use seus talentos em 
benefício de todos. Cuidado com ar condicio-
nado, vento e correntes de ar.   

Você vai ser capaz de agir de acordo com seus 
interesses com compostura e eficiência. É hora 
de entrar em contato com o seu banco. Você 
vai precisar de paz e tranquilidade para recar-
regar suas baterias.

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça 
isso antes de se sentir completamente satu-
rado. Uma sensação de bem-estar interior 
permite-lhe colocar muitas boas ideias em 
perspectiva e a atmosfera calma lhe dará força.

Parece que você está procurando problemas, 
quando a sua necessidade de perfeição é causa 
principal da existência desses problemas. Sua 
energia não conhece limites - nada pode pará-lo! 
Você poderia beber água com mais regularidade.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o 
estabelecimento de novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos 
triviais e isso o está desgastando.   

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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A parte
mais

profunda
do ser

Estudante
do último

ano da
faculdade

Grupo que
presta au-
xílio a al-
coólatras

Variedade
de laranja

pouco
ácida

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Bairro
do CT do

Fluminen-
se (RJ)

Recém-
admitido

no serviço
militar

(?) Fercon-
dini, ator
brasileiro

Uma das
funções

do melhor
amigo

Proteção
da cabeça 
do soldado
medieval

Faz pro-
duzir um
barulho

Agradável
aos senti-
dos (fem.)

Desta-
ques das
roupas de
vitrines

Nome das
usinas

nucleares
do Brasil

Maio (?): 
promove a
consciência
no trânsito

Fluido
produzido

pelo
fígado

"Roll-(?)":
técnica

usada em
depilação

(?) Batista,
apresen-

tador
esportivo

Apelido
de Caeta-
no Veloso

(MPB)

Situação
frequente
na vida do
indeciso

Camelo,
em inglês

Trazer
para si

Alho, em
francês

(?) drive,
dispositi-
vo USB
Bravio

Sublinha
(o texto)
Trabalho
(gíria)

Opção de lazer que é
garantia de diversão

para cinéfilos

Certo, em
inglês

Chama-
mento

Eva Men-
des, atriz
Achava
graça

Medida
agrária

(?) Pacino,
ator (EUA)

(?) fechado: local com
pouca circulação de ar

Os bombei-
ros (pop.)

Exames
que anali-
sam leu-
cócitos,

hemácias 
e plaquetas

Ordinários
(pop.)

Coreogra-
fia de tor-
cidas que
se popu-
larizou na
Copa de

1986
Guerra
do (?):
conflito
armado
entre

Esparta e
Atenas

RI
HEMOGRAM

AS
RECORARE

RIMAXAL
CONFIDENTE

ITSUREOT
SOAAMENA
DPENLA

CORESDAMODA
FELONEM

FOBOSGRIFA
GEATRAIR
OLARALE

DILEMACAM
EL

PELOPONESO

2/on. 3/ail — pen. 4/elmo — sure. 5/camel — fobós — xerém. 10/peloponeso.
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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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Motivação 
De acordo com pessoas próximas à família, o crime teria sido 

motivado por um relacionamento que Otávio teria com a enteada 
de Luciano e não era aprovado por ele. Os irmãos e a vítima teriam 

se encontrado em uma lanchonete na noite do dia 20 e iniciado 
uma discussão. O advogado dos irmãos afirma que houve agressão 

física e verbal antes da morte e que os irmãos também tiveram 
lesões. Vídeos que circulam na internet, gravados por populares, 
mostram a luta corporal entre os três, assim como a agressão 

verbal. O advogado afirma que os irmãos teriam agido em legítima 
defesa. A reportagem do Jornal Hoje News não conseguiu contato 

com a família de Luciano. VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
14 
02 
03 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

Suspeitos de homicídio
apresentam em Cascavel

Os irmãos Otávio e Renan Wil-
chen, suspeitos da morte do socor-
rista do Samu Luciano Aparecido 
Confortin, 36 anos, no dia 20 em 
Nova Aurora, se apresentaram 
à Polícia Civil e aguardam para 
prestar depoimento. Eles ainda 
não foram ouvidos, pois se apre-
sentaram em Cascavel e a polícia 
não tem aprofundamento no caso. 
De acordo com o advogado dos 

irmãos, Luciano Katarinhuk, eles 
não puderam se apresentar em 
Nova Aurora por uma questão de 
segurança, já que a população está 
revoltada e pede justiça. 

De acordo com o advogado, 
ainda não há uma data para que 
os irmãos sejam ouvidos, já que 
é preciso alinhar a situação com a 
polícia e definir para quem e onde 
os irmãos prestarão depoimento. 

n Reportagem: Cláudia Neis

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e veja 
os vídeos gravados 
momentos antes do 
crime

O crime
O crime aconteceu no fim 
da noite de quinta-feira (20) 
na Avenida Castro Alves, em 
Nova Aurora. Após uma dis-
cussão Otávio teria disparado 
contra Luciano que chegou 
a ser socorrido, mas não 
resistiu e morreu. Luciano 
era socorrista do Samu, mas 
não estava de serviço no 
momento do crime.  

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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Secretária e diretor
sabiam dos assédios?

 Falta de efetivo
O diretor da Guarda Municipal, explica  
que para todas as denúncias que che-
gam à direção da Semppro (Secretaria 
de Política sobre Drogas e Proteção à 
Comunidade) são adotados os proce-
dimentos legais e cabíveis a cada caso, 
obedecendo toda prescrição legal e 
necessária para assegurar a correta e 
profunda investigação dos fatos rela-
tados, bem como se garanta a ampla 
defesa e contraditórios aos envolvidos. 
O diretor observa ainda que há falta de 
efetivo diante da grande demanda de 
trabalho da GM e a corregedoria está 
sobrecarregada com apenas dois servi-
dores no setor e, mesmo assim, todos 
os trabalhos são realizados, observando 
a relevância dos casos e também os 
prazos para que os casos com necessi-
dade de investigação não prescrevam.
 

A denúncia de assédio sexual 
praticado por um inspetor que fazia 
parte da Patrulha Maria da Penha 
de Cascavel, tanto em relação às 
vítimas de violência atendidas pela 
Patrulha quando à própria compa-
nheira de trabalho do acusado, já era 
de conhecimento tanto do diretor da 
Guarda Municipal, o Coronel Avelino 
Novakoski, quanto da secretária de 
Política sobre Drogas e Proteção à 
Comunidade, Roseli Vascelai. A afir-
mação é de uma amiga da servi-
dora que foi exonerada da função 
após denunciar a situação.

“O inspetor já vinha assediando 
ela há algum tempo, falando coisas 
pra ela, chamando pra sair e até 
passando a mão na perna dela, 
como ela já relatou em depoimen-
tos. Aí, há mais ou menos uns três 
meses a situação ficou pior até, 
que um dia em abril, durante o 
intervalo das patrulhas ele passou 
a perna na perna dela e quando ela 
reagiu, pedindo pra ele parar, ele 
não gostou. Naquele dia ela pas-
sou mal por conta da situação e foi 

l Sem cargo
Ela conta ainda que a amiga ficou 
profundamente abalada com a situação 
e o médico pediu o afastamento dela 
por 30 dias, e que nesse tempo ela foi 
exonerada do cargo e soube apenas 
nesta semana por meio da reportagem 
do Jornal Hoje News. “Ela não recebeu 
uma ligação sequer para comunicar que 
não era mais inspetora. O salário dela 
vai diminuir, ela no mínimo teria que 
ser avisada com antecedência, ela tem 
filhos pra sustentar. Aí eles justificam 
que é comum ela ser retirada do cargo, 
não é, isso é retaliação pela denúncia 
que ela fez, a servidora que estava na 
Patrulha e voltou agora permaneceu no 
cargo de inspetora mesmo não estando 
na Patrulha, porque com ela foi dife-
rente?” questiona. 

l Medida protetiva 
A servidora, que deve retornar ao tra-
balho no início da próxima semana, tem 
uma medida protetiva contra o inspe-
tor suspeito de assédio. Ela solicitou 
a medida porque estava se sentindo 
coagida diante da situação. A servidora 
autorizou a amiga a repassar as infor-
mações já que ela não pode conceder 
entrevista por conta de uma lei munici-
pal, que impede o servidor de divulgar 
informações e fatos sobre o trabalho 
realizado sem autorização da autori-
dade competente. 

l Sem retorno
Sobre as afirmações a prefeitura foi 
procurada e um posicionamento tanto 
do poder público quanto dos acusados 
solicitada, mas até o fechamento da 
edição não houve retorno. 

Pedido de afastamento 
Para os vereadores que integram a 
comissão de Segurança e Trânsito e 

apuram diversas denúncias envolvendo 
a GM diante dessas afirmações um 

pedido de afastamento deve ser suge-
rido ao Ministério Público. “É um ato 

repulsivo de quem deveria estar inves-
tigando e coibindo esse crime. Porque 

quando você não pune, você diz a todos 
os outros que pode fazer coisa errada. 

Então é uma falta de responsabilidade e 
um risco enorme, por que é muito fácil 
você perder o controle de uma GM que 
está nas ruas e armada inclusive”, alerta 

o Vereador Fernando Hallberg. 

embora mais cedo do trabalho. Na 
sequência ela pediu pra não trabalhar 
mais com ele e contou tudo tanto para 
o Coronel quanto para a secretária e 
os dois disseram que a apoiariam, 
mas não fizeram nada e o inspetor 
continuou trabalhando normalmente. 
Nem pra corregedoria eles passaram 
a situação”, afirma a amiga que pre-
feriu não ser identificada. 

Ela conta ainda que o afasta-
mento do servidor só aconteceu 
depois que a denúncia contra 
ele chegou por outras pessoas à 
Comissão de Segurança e Trânsito 
da Câmara de Vereadores.

Denúncia da Ouvidoria 
Sobre a denúncia publicada na edição de ontem do Hoje News, com relação à 
interferência do diretor da Guarda Municipal, Coronel Avelino Novakoski, na 

ouvidoria e corregedoria, a prefeitura não se manifestou. Apenas uma nota em 
nome do Coronel foi enviada. Nela, Avelino questiona quais seriam as denún-
cias recebidas por ele, bem como os horários, locais e as pessoas envolvidas. 

Ele afirmou ainda que qualquer servidor público pode receber denúncias e tem 
obrigação de dar prosseguimento e encaminhamento ao órgão ou autoridade 
competente. E que as denúncias recebidas por ele tiveram direcionamentos, 

aguardam procedimentos ou têm processos em andamento na corregedoria, que 
está sobrecarregada. Disse ainda que toda investigação só pode ter andamento e 
credibilidade se trazer fatos acontecidos, seus locais, datas, nomes de envolvidos, 
testemunhas e outras provas que possam ser materializadas e/ou formalizadas, 

como documentos, fotos/filmagens. Assim como espaço para defesa do acusado. 
Ele reitera que “em toda minha vida como servidor público, sempre me pautei 
nos princípios da imparcialidade, legalidade, publicidade e de transparência, 

exceto os casos decretados ou que tramitam em segredo de Justiça”. 
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Magnus 25 12 8 1 3 51 31 20
2º Corinthians 24 12 7 3 2 28 25 3
3º Carlos Barbosa 23 11 7 2 2 35 19 16
4º Tubarão 22 10 7 1 2 37 24 13
5º Campo Mourão 21 10 7 0 3 30 22 8
6º Cascavel 18 10 6 0 4 19 16 3
7º Joinville 17 10 5 2 3 28 21 7
8º Pato Futsal 17 11 5 2 4 25 28 -3
9º Assoeva 13 10 4 1 5 27 28 -1
10º Atlântico 13 11 4 1 6 30 31 -1
11º Foz Cataratas 12 10 4 0 6 21 26 -5
12º Marreco 12 10 3 3 4 33 37 -4
13º Jaraguá 10 9 3 1 5 26 25 1
14º Marechal 10 9 3 1 5 24 30 -6
15º Joaçaba 10 10 3 1 6 19 32 -13
16º Blumenau 9 9 3 0 6 15 23 -8
17º Minas 9 10 3 0 7 19 25 -6
18º Intelli 9 10 2 3 5 29 37 -8
19º São José 5 10 1 2 7 15 31 -16

FUTSAL SÉRIE OURO

              HOJE
19h30 Marechal x Pato Futsal
20h15 São José x Assoeva
20h15 Corinthians x Jaraguá
20h15 Intelli x Marreco

               AMANHÃ
13h15 ACBF x Sorocaba
14h Atlântico x Joaçaba
19h Cascavel x Tubarão

               DOMINGO
18h30  Joinville x Blumenau
19h30 Campo Mourão x Foz Futsal

10ª RODADA

Serpente ou Tubarão,
quem leva vantagem?

Restando oito partidas para o 
fim da etapa inicial da Liga Nacional, 
o Cascavel Futsal quer manter a boa 
campanha e se consolidar no grupo 
dos classificados para a próxima 
fase da competição. A equipe ocupa 
a 6ª colocação com 18 pontos em 
10 jogos e vem de uma boa sequên-
cia, com 5 vitórias consecutivas na 
competição nacional.

 tropeço desta semana pela 
Chave Ouro, quando foi goleado 
pelo Palmas por 7 a 0, já faz parte 
do passado e o elenco mira agora 
uma vitória neste sábado(29) con-
tra o Tubarão, 4º colocado com 22 
pontos e que empatou por 5 a 5 
com o Marechal em casa na última 
rodada. O jogo contra a equipe 
catarinense está marcado para as 
19h no Ginásio da Neva. 

Nem só de treinos e jogos os 
atletas da base do FC Cascavel 
vivem, eles têm que frequentar 
aulas diariamente para poder 
treinar e jogar pelo clube. Nesta 
semana houve uma reunião entre 
os responsáveis da base do FC 
Cascavel e diretoria do Colégio 
Estadual Cataratas, a fim de con-
solidar a parceria entre as institui-
ções e com objetivo principal de 
melhorar o desempenho e o bem 
estar dos atletas dentro da sala 
de aula. Segundo os responsá-
veis, a preocupação do clube não é 

Folga no Sub-19
Classificada com duas rodadas de antecedência a 2ª fase do Paranaense de 

Futebol Sub-19, o FC Cascavel assiste de camarote a rodada deste fim de semana, 
a penúltima da fase classificatória. O time cascavelense é o líder do Grupo C da 

competição com 14 pontos, seguido por Toledo, com 11; Verê, com 9; Batel, com 
6; e Foz do Iguaçu, com 2. A próxima partida do FCC será no dia 6 de julho contra 

o Toledo, às 15h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. 

somente formar atletas de futebol, 
mas sim excelentes cidadãos para 
a sociedade.

O Clube atualmente conta com 
13 atletas estudando na institui-
ção, onde o horário é pensado para 
melhor desempenho do atleta em 
ambos os locais, conciliando trei-
namentos e jogos com período de 
sala de aulas.

Não basta só ter talento para o 
futebol, os atletas eles têm que ter 
um desempenho ainda melhor den-
tro da sala de aula para poderem 
treinar e jogar pelo clube. 

Educação e futebol andam juntos no FCC 
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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

Handebol adulto
masculino em alta

Amistosos
no Paraná

Duas equipes paulis-
tas da primeira divisão do 
Brasileiro medirão forças 
na próxima semana dois 
times paranaenses que 

ascendem no futebol 
nacional rumo à Série A. O 
Palmeiras fará jogo-treino 
em seu CT na quinta-feira 

(4 de julho) contra o Operá-
rio, enquanto o Corinthians 

enfrentará o Londrina no 
domingo (dia 7) no Estádio 
Willie Davids, em Maringá. 
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O ACH/Lanali/O2 Saúde/Cas-
cavel Handebol está em alta na 
Série Ouro do Paranaense adulto 

masculino, na quarta colocação da 
classificação.

Depois de três etapas disputa-
das, foram três vitórias, um empate 
e duas derrotas. A equipe somou 
sete dos 12 pontos que foram dis-
putados até agora.

Em números, a equipe aurine-
gra tem o sexto melhor ataque e a 
terceira melhor defesa. Foram 156 
gols marcados e 136 sofridos, com 
saldo positivo de 20.

A 4ª fase do Campeonato Para-
naense de Handebol, ainda pelo 
sistema classificatório, será reali-
zada nos dias 14 e 15 de setem-
bro, na cidade de Toledo, também 
no oeste do estado.

MUNDIAL FEMININO
16h França x EUA

COPA AMÉRICA
16h Venezuela x Argentina
20h  Colômbia x Chile

PLACAR DE ONTEM
          COPA AMÉRICA

 Brasil ?x? Paraguai 
* Na próxima fase 

 Cascavel 25x18 Foz do Iguaçu
 Cascavel 33x18 Corbélia
 Cascavel 34x20 Curitiba
 Cascavel 25x29 Londrina 
 Cascavel 23x23 Campo Mourão
 Cascavel 16x28 Maringá  

Resultados dos jogos
disputados até agora

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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