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Caçamba x cegonha
Três pessoas ficaram feridas ontem vítimas de um acidente na 
BR-277. Um caminhão caçamba saiu da pista após uma freada 

brusca do carro que seguia na frente e bateu na lateral da carreta 
cegonha que seguia no sentido contrário. A frente do caminhão 

ficou destruída e o motorista ficou preso nas ferragens. 

AÍLTON SANTOS

l Pág. 12

l Pág. 3

 Um em cada quatro projetos que chegaram a tramitar na Câmara de Cascavel neste ano 
foi enviado pela prefeitura. Mas, com arquivamentos e pedidos de retirada, na prática, 
das propostas que foram votadas, metade foi elaborada pelo Executivo, mantendo uma 

produção baixa dos vereadores.  

Metade dos projetos
votados é do Executivo



Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 13 20 21 23 25 30
concurso: 0180

01 03 10 13 24 37

concurso: 1965
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Cascavel Curitiba
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Minguante
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Nova
01/08 - 00h12
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h
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SábadoSábado

Cheia
15/08 - 09h31

NubladoNublado com chuva Nublado

O que é viver a espiritualidade? ‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Nublado com chuva

A espiritualidade é a qualidade de todo ser que respira. Espírito 
tem todo ser que vive, seja humano, animal ou planta. Mas, não 
só!  A terra toda e o universo são portadores de espírito. Isso é 
interessante e, até, pode soar, de certa forma, estranho para você, 
porque estamos dizendo que tudo é portador de espírito. 

A espiritualidade é aquela atitude que coloca a vida no centro, 
que defende e promove a vida contra todos os mecanismos de 
diminuição de estancamento e de morte. O oposto ao espírito, 
nesse sentido, não é o corpo, como nós estávamos acostumados 
a pensar, mas é a morte. Contrário de espírito é a morte e tudo o 
que estiver ligado ao sistema de morte. Pessoas que lutam contra 
a morte, que protestam a morte injusta, que defendem a vida, em 
qualquer situação e etapa, são portadoras de espírito. As pessoas 
com espiritualidade manifestam uma defesa inegociável a favor da 
vida, sem concessões. Não é que defendem os seus interesses em 
detrimento de outros. Não protestam, por exemplo, contra a morte 
de uma pessoa do “meu partido”, mas ao mesmo tempo aprovam 
o aborto.Alimentar a espiritualidade significa estar aberto a tudo 
que é portador de vida. É defender a vida, cultivar nosso espaço 
interior, a nossa interioridade. O homem e a mulher espiritual são 
aqueles que podem perceber sempre o outro lado da realidade, 
que são capazes de captar a profundidade da vida e das coisas. A 
pessoa espiritual percebe a manifestação de Deus na realidade, na 
criação, nas plantas, na beleza dos rios, enfim, no universo inteiro, 
que é portador de espírito. 

A espiritualidade não parte do poder, nem da acumulação, nem 
do interesse. A espiritualidade nasce da gratuidade do mundo, da 
comoção profunda, do sentimento de comunhão que nós vamos 
tendo com todas as coisas. É uma nova percepção que a pessoa, 
o ser humano, vai tendo de toda criação.  Viver a espiritualidade é 
perceber que Deus se manifesta em tudo, que está querendo mos-
trar seu rosto de amor, sustenta a vida e dá sentido e sabor a tudo. 
Captar essa presença é cultivar a espiritualidade, é ser espiritual.   

 O presidente Jair 
Bolsonaro, sobre a 
decisão de limitar 
em até R$ 500 o 

saque das contas do 
FGTS (Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço). 

“Fizemos o que 
foi possível. Se 

achar que é 
pouco [500], é só 

não retirar”.

JOSE CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Canudinhos, estou fora!
Os polêmicos canudinhos terão de tomar outro rumo. Após 
aprovação na Câmara de Vereadores, o projeto que proíbe a 
utilização no comércio da cidade - o texto foi rechaçado pelo 

Sindicato dos Lojistas, que sugeriu aos vereadores votarem 
propostas de maior relevância - chegou ao Paço, mas bateu na 

trave. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que já havia alertado 
que preferia chamar o vice para decidir, devolveu o projeto à 

Câmara. Coube ao presidente, Alécio Espínola (PSC), promulgar 
a lei. Falta apenas a publicação agora para que os empresários 

comecem a se adequar, caso contrário, serão multados.

Com o recesso parla-
mentar, os representantes 
eleitos em Cascavel apro-
veitam que estão livres 
das sessões ordinárias 
para ouvir a demanda 
popular e sobretudo elabo-
ram projetos que possam 
adequar os interesses dos 
cidadãos à legislação muni-
cipal - ao menos é o que 
deveriam fazer. 

Porém, um levanta-
mento feito no sistema 
da Câmara demonstra 
que quem mais produz no 
Legislativo é o Executivo. 

No primeiro semestre 
deste ano, o Executivo muni-
cipal elaborou 25% dos pro-
jetos que foram colocados 
em votação. O restante é 
dividido entre os 21 verea-
dores. Em números reais, 
foram 45 pro je tos de 
autoria dos vereadores 
e 34 encaminhados pelo 
Paço. No entanto, alguns 
nem sequer foram vota-
dos - seis foram retira-
dos pelos próprios auto-
res e quatro acabaram 
arquivados. Ou seja: há 
praticamente um empate 
em produção de projetos do 
Executivo e do Legislativo.

No caso dos arquiva-
mentos, há projetos que 
chamam a atenção, por 
exemplo dois textos ela-
borados por Jaime Vasatta 
(Podemos) e Olavo Santos 
(PHS) que pretendiam obri-
gar a manutenção de assis-
tentes sociais e psicólogos 
nas escolas; teve também 
a proposta de Misael Júnior 
(PSC) que buscava proibir os 
radares móveis na cidade 
(a proibição foi determi-
nada pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos via decreto, mas 
ainda não publicado). Em 
outros dois projetos o alvo 
é a Sanepar: no primeiro 

Ministra Damaris 
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

Damares Alves, colocou Cascavel na agenda. Ela pretende vir 
à cidade em setembro para conhecer de perto o Programa 

FeliCidade do Idoso. Damares ficou curiosa com as ações depois 
que Paranhos lhe apresentou os resultados das atividades. À 
ministra, o prefeito também falou sobre o Programa Família 

Acolhedora e sobre o estudo do Família Acolhedora do Idoso.

Costuras políticas
Diante do cenário eleitoral 
atual, as discussões 
políticas já se alinham. 
O ex-secretário de Meio 
Ambiente Juarez Berté 
(PSD) mobiliza apoiadores 
- está debatendo ações 
e projetos. E em tempos 
de uma polarização 
política - pró-PT x pró-
PSL -, adianta aos críticos 
de plantão: “caso eleito, 
serei o prefeito de 
todos: esquerda, direita, 
centro... nunca fiz política 
mesquinha de exclusão, 
mas sim sempre de 
aglutinação em torno dos 
interesses que contemple 
os ideais de toda a 
população!”

Pré-candidata?
Não se fala em outra coisa: 
após a vitória na Câmara 
no processo de cassação 
de Damasceno Júnior 
(PSDC), a ex-assessora 
que denunciou os casos 
de devolução dos salários 
ao parlamentar, Neia dos 
Santos Silva, é cogitada 
para disputar uma vaga na 
Câmara, desta vez como 

parlamentar. Ela foi vista em 
recente encontro político.

De carona
Embora já esteja 
estabelecido nas metas da 
administração municipal 
dedicar um percentual 
obrigatório anual do 
orçamento a investimentos 
em estradas rurais, o 
vereador Roberto Parra 
(MDB) protocolou indicação 
com o mesmo objetivo. 
Paranhos já tinha anunciado 
a decisão mês passado e 
pretende fazer isso no último 
ano do mandato, por meio 
de decreto.

Contingenciada
Por pouco recursos de 
R$ 35 milhões previstos 
para Cascavel não foram 
comprometidos devido a 
um contingenciamento do 
governo federal. A verba do 
Programa Avançar Cidades 
foi articulada por Leonaldo 
Paranhos, em Brasília, que 
sensibilizou a Secretaria do 
Tesouro Nacional e conseguiu 
a liberação novamente. A 
primeira licitação deve ocorrer 
em dez dias. 

Executivo fez 50%
dos projetos votados

protocolado neste ano, 
Romulo Quintino (PSL) proi-
biu a empresa de cobrar a 
taxa mínima do consumidor 
e, no segundo, Fernando 
Hallberg (PDT) obrigava a 
empresa a instalar ventosas 
nos hidrômetros para inibir 
circulação de ar.

No quesito relevância, 
os projetos de autoria da 
Câmara também deixam a 
desejar: a maioria é para 
dedicar semanas de cons-
cientização, incluir datas 
comemorativas ao calen-
dário festivo do Municí-
pio e denominar próprios 
públicos. O vereador Ser-
ginho Ribeiro (PDT) lidera 
essas propostas: instituiu 
neste ano o evento “Mais 
saúde, todos juntos con-
tra a obesidade”; o evento 
“Jinrou” e o evento “Indo-
máveis Motors”. 

Entre as atividades pre-
feridas dos 21 vereadores 
eleitos em Cascavel estão 
as homenagens: foram 31 
votos de louvor, congratu-
lações, honra ao mérito. O 
destaque nessa atuação 
fica para Sebastião Madril 
(PMB), que propôs cinco 
homenagens a policiais pela 
atuação na Polícia Militar.

PANORAMA
Tramitaram na Câmara 

neste primeiro semestre 
79 projetos de lei ao todo 
- 45 foram aprovados, 
cinco aguardam sanção 
do prefeito, três foram pro-
mulgados, um rejeitado e 
outros 23 estão em trami-
tação - como a extinção da 
Companhia de Trânsito e a 
criação da autarquia Tran-
sitar, que tende a entrar 
em discussão logo após o 
fim do recesso. 
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 A pouco mais de um ano para 
as eleições municipais, pesquisa do 
Instituto Vox Data aponta como está 
a opinião do eleitor cascavelense se 
o pleito fosse realizado hoje. 

Em levantamento realizado dias 
15, 16 e 17 deste mês nas cinco 
regiões de Cascavel - nor te, sul, 
leste, oeste e centro -, constatou-se 
que nada está definido, que a dis-
puta iria para segundo turno e, nesse 
caso, a briga seria voto a voto entre 
dois nomes que já se enfrentaram 
nas urnas em 2016.

A pergunta era: “Se as eleições 
fossem para segundo turno e os 
candidatos fossem esses, em quem 
você votaria?” Em um dos cenários 
aparece empate técnico. O prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) é citado por 
51% dos entrevistados, contra 49% 
que votariam no deputado estadual 
Márcio Pacheco (PDT). A margem de 
erro é de 3 pontos percentuais para 
mais ou para menos, ou seja: pela 
margem, Paranhos oscilaria de 54% 
a 49% e Pacheco de 51% a 46%.

A pesquisa apresenta ainda outras 
simulações a partir de alguns nomes 
que têm se despontado até agora para 
a disputa pela Prefeitura de Cascavel.

Se a disputa fosse contra o ex-pre-
feito Edgar Bueno (PDT), Paranhos não 
teria dificuldades em vencer: 61% con-
tra 39% das intenções de votos. Situa-
ção quase igual quando o candidato 
é o deputado federal Evandro Roman 
(PSD), que teria 34% dos votos contra 
66% do atual prefeito. 

Já num embate entre Edgar 
Bueno e Roman, vantagem para o 
deputado federal, que teria 61% dos 
votos contra 39% do ex-prefeito.

A pesquisa também considerou 
estas combinações de segundo turno 
com Márcio Pacheco: contra Bueno, 
Pacheco levaria o pleito com 69% 
dos votos, contra 31% de Bueno. 
Contra Roman, o policial federal 

Pesquisa indica 2º turno
ELEIÇÕES 2020

também seria vitorioso: teria 71% 
dos votos, contra 29% de Roman.

 PRIMEIRO TURNO
Mas para ir para o segundo turno 

é preciso passar pelo primeiro. E, 
por enquanto, tudo indica que haverá 
segundo turno.

Em pergunta estimulada (quando 
apresenta uma lista de nomes), a 
pesquisa apontou que Leonaldo Para-
nhos teria 36% dos votos, seguido 
por Marcio Pacheco, com 24%. Em 
terceiro lugar aparece o ex-prefeito 
Edgar Bueno, com 17% e, bem mais 
distante, Evandro Roman, com 5%.

Dos entrevistados, 10% disseram 
não saber ou que não votariam em 

36%

24%

17%

5%
3% 2% 1% 1% 1%

4%
6%

Se as eleições fossem hoje e os candida-
tos fossem estes, em quem você votaria?

nenhum dos nomes sugeridos.
A pesquisa ouviu 489 pessoas.

REJEIÇÃO
Um dos fatores que podem fazer 

a diferença nas urnas é a rejeição. 
E, conforme a pesquisa Vox Data, 
42% dos entrevistados não vota-
riam de jeito nenhum no ex-prefeito 
Edgar Bueno. Na sequência apare-
cem o prefeito Paranhos, com 25%, 
e Pacheco, com 10%.

A mesma pesquisa avaliou ainda a 
atuação de Leonaldo Paranhos enquanto 
prefeito: 6% responderam que o atual 
governo é ótimo, 45% o consideraram 
bom, para 28% é regular, 11% disseram 
ser ruim e, para 10%, é péssimo.  

42%

25%

10% 9%
6%

3% 2% 1%
3%

Se as eleições fossem hoje e os candidatos 
fossem estes, em quem você jamais votaria?
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 Durante sua participação no 
Show Pecuário, que segue até 
hoje no Parque de Exposições de 
Cascavel, o prefeito Leonaldo Para-
nhos lançou a campanha de controle 
de borrachudos, formigas-cortadeiras 
e entregou 3,5 mil doses de sêmen 
para produtores de leite de Cascavel. 
O Show Pecuário é organizado pelo 
Sindicato Rural de Cascavel e pela 
Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

Paranhos assinou um decreto 
que forma um comitê gestor, 
composto de diversas entidades, 
para controle dos borrachudos no 
campo. O projeto-piloto será em 
Sede Alvorada, distrito de Casca-
vel. O grupo promoverá ações de 
conscientização da comunidade, 
levantamento de vazão do rio e 
limpeza, averiguação da mata ciliar 
e aplicação do controle biológico 
na água, local que os borrachudos 
nascem e se disseminam entre 
outras. “É uma maneira de melho-
rar o conforto no campo, já que a 
população de borrachudos está 
incomodando bastante a popula-
ção. É uma melhoria na qualidade 
de vida das famílias rurais”, decla-
rou Paranhos.

INSEMINAÇÃO
O maior anúncio foi a entrega 

de 3,5 mil doses de sêmen para 
inseminação artificial de vacas de 
leite das raças holandesa e jersey. 
Foram 20 condomínios de produto-
res da cidade que foram contempla-
dos com o programa, o que reúne 
cerca de 170 famílias do campo. 
“Esse programa foi reativado há 
três anos pela Secretaria Munici-
pal de Agricultura e tem colaborado 
para melhorar a qualidade genética 

Ação visa ao controle de
borrachudos no campo

Mulheres do campo em festa
Aproximadamente 600 mulheres participaram ontem (25) do 8º Encontro das 

Produtoras Rurais, evento anexo ao Show Pecuário 2019. Organizado pelo Núcleo 
da Mulher do Sindicato Rural de Cascavel, o evento teve como intuito proporcio-

nar um dia de descontração às mulheres do campo. 
Na abertura, a presidente da Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de Cascavel, 

Maria Beatriz Orso, disse que a mulher do campo mudou. Não é mais a que cuida 
da casa e dos filhos, mas hoje é quem toma decisões, planeja o trabalho, dirige 
caminhão, colhe e lida com os animais. “Eu tiro meu chapéu para todas vocês. 

Hoje estamos mostrando a nossa força”, disse.
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, fez um anúncio importante: “Vou, até 
o fim do meu mandato, enviar uma lei à Câmara de Vereadores que determina, 

como na saúde e educação, que todos os anos um percentual do orçamento seja 
destinado ao investimento em estradas rurais no Município. Assim, tudo que 

começamos permanece com os próximos prefeitos”.
Na sequência, as produtoras tiveram um dia de descontração, regado a muita 

música, danças, brindes e um show ao vivo da dupla Marcos e Caettano. Pales-
tras sobre fibromialgia, sucessão familiar e bem-estar foram proferidas também. 

e melhoria na produtividade de leite 
dos animais”, explicou Valmor Pas-
sos, médico-veterinário da Seagri e 
responsável pelo programa.

FORMIGA-CORTADEIRA
O prefeito também lançou a 

campanha de conscientização 
de combate à formiga-cortadeira, 
praga no meio urbano e rural. Um 
folder orientativo foi elaboradoro 
em parceria por diversas entida-
des, entre elas o Sindicato Rural 
de Cascavel, a Emater, a Secretaria 

de Agricultura de Cascavel, a Secre-
taria de Meio Ambiente de Casca-
vel e a Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná). 

O material explica as espécies 
de formigas, como controlá-las e os 
tipos de controle. O folder completo 
está disponível no endereço http://
www.sindicatorural.com/formigas. 

Segundo o secretário Ney Have-
roth, as ações serão intensificadas 
sempre no mês de julho e farão 
parte do calendário de trabalhos 
da secretaria.   

DIVULGAÇÃO
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01- EZEQUIEL DOS SANTOS E ELAINE ROSA
02- DERCI KUTZ E ROSEMEIRE RIBEIRO PÊGO
03- TIAGO LUIZ RAGAZZAN DE OLIVEIRA E GABRIELLE CHEREDRA 
04- ANDRÉ FELIPE MUNARO E CLARICE FIEIRA 
05- JOHNATA TOMAZ DE SOUZA E JOSIANE OLIVEIRA BORGES DA SILVA
06- JOÃO VITOR LAGE LEAL E LUCIANE LIMA DOS SANTOS 
07- DIOGO ANTONIO DINIZ E RAQUEL DE ANGELO 
08- CLAYTON RODRIGO DE OLIVEIRA E JESSICA FRANCISCA AURELIO
09- TIAGO ALCANTARA E SILVIA APARECIDA IANQUES 
10- ÉDERSON DOS SANTOS FONTANA E JULIANE MARQUES 
11- JOÃO EDUARDO PESCARA E JULIANA TOPPE
12- DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA E PRISCILA SANTOS SILVA 
13- JADER FERREIRA DE MORAES E MARIA SALETE OLIVERIO 
14- ANTONIO GUSTAVO PASTORI E EMANUELLE PALERMO 
15- ELCIO JOSÉ BONAMIGO JUNIOR E ANA PAULA DA SILVA 
16- ADRIANO GARLET E FABIOLA ROCHA 
17- PEDRO CHECHELAKI FONTANA E BRUNA PEREIRA BATISTA 
18- JOÃO BATISTA DE LIMA E MARIA DIAS SIMONETTI
19- JOSÉ VALDIR MACEDO E ROSEMARI VARGAS
20- ANTONIO JUAREZ MUNHOZ E ADRIANA GONÇALVES DA SILVA 
21- ADILSON XAVIER DOS REIS E VILMA DOS REIS 
22- ROBSON ALEXANDRE PAZ E SIDIMARA LEÃO DE OLIVEIRA 
23- MATIAS SCHRAMOSCH INÁCIO E GEISA CLÉSSIA CAPELETTO 
24- CLISERIO WALKER SUTIL E VANESSA SANCHES SOARES
25- WILLIAN RICARDO MACHADO E JANETE MARIANO NOEL 
26- JOSE APARECIDO DOS SANTOS E SÔNIA DOS SANTOS 
27- RODRIGO WENCELEWSKI PADILHA E IZABEL FERNANDA DOS SANTOS
28- VANDERLEI TRINDADE E SIMONE MAYA 
29- MARCOS ANTONIO SALES E IVANISE VILMA LOTHERMANN 
30- FABIANO GONÇALVES CORREA E PRISCILA RODRIGUES DA SILVA 
31- DIOGENES DO NASCIMENTO LIMA E CLAUDINETE LIMA DOS SANTOS 
32- SEBASTIÃO DA SILVA E ZENILDA DOS SANTOS ALVES MAGALHÃES 
33- WANDERLEI RODRIGUES BARBOSA E ALDA FERREIRA DE ALMEIDA 
34- GETULINO MARCOS ZAQUETE E MARILDA RODRIGUES
35- EMERSON GILBERTO CURZEL FERREIRA E TÁSSYA LAZZAROTTO PENTEADO 
36- EDMAR ANDRÉ BELLORINI E JÉSSICA KARINA CARVALHO ELGER

 Através de um convênio firmado 
ano passado entre o Município 

de Cascavel e a Itaipu Binacional, 
foram adquiridas cinco tendas a 

um custo de R$ 47 mil cada uma, 
totalizando R$ 236 mil, cada 

uma responsável pela metade do 
valor. As tendas estão nos Bairros 
Canadá, São Cristóvão, Interlagos, 
Santa Felicidade e Cascavel Velho. 
“Em todas há atividades relacio-
nadas ao Programa Agricultura 

Urbana, onde oferecemos cursos 
à população”, explica o gestor do 

Território Cidadão, José Carlos da 
Costa, o Cocão.

Além desses cursos, explica 
Cocão, as associações de mora-
dores já utilizam esses espaços 
com atividades voltadas ao bem-
-estar da população. “Desenvol-
vemos, em parceria com o Sesc, 
no início deste ano, o programa 

Cinema Itinerante com a exibição 
de filmes nessas estruturas; a 
Secretaria de Esportes usa os 
espaços para a realização de 
aulas de ginástica com a ter-

ceira idade e isso mostra que as 
tendas não estão ociosas e que o 
investimento feito está cumprindo 

com sua função social”.
“As tendas ficarão nos bairros 

enquanto o Programa Agricultura 
Urbana permanecer nas regiões 

atendendo a população. Não existe 
a intenção do Município de tirá-las 
desses espaços, com exceção do 
Interlagos, que poderá ter a tenda 
remanejada para próximo da horta, 
onde a demanda de uso é maior. 
Estamos trabalhando com outras 
secretarias para levar mais outras 
atividades e aproveitar ainda mais 
estes novos espaços criados para 

uso da comunidade”, afirma Cocão.  

Parceria 
garante novos 

espaços 
para cursos 
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 
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



AS AVENTURAS DE POLIANA 
Poliana aparece na festa de Filipa, mas é 

ignorada pela anfitriã. João pede para Luca colo-
car um forró para tocar na festa.  A exposição de 
Salvador é um fracasso, e Glória é obrigada a 
fechar a galeria. Devido ao casamento de Débora 
e Afonso, Luisa e Marcelo discutem por ciúmes. 
Com o visual totalmente repaginado Vini chega 
a festa de Filipa acompanhado de Gabi e deixa 
todos boquiabertos. Zóio se une a Falcão e aban-
dona os antigos comparsas do Jardim Bem-Te-Vi. 
Lorena diz a Durval que quer morar com ele.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Laura conta para Regina o que viu no hos-

pital. Otávio pede ajuda a Frederico e Lurdinha 
para montar um jantar surpresa para Rebeca em 
seu escritório. Regina vai ao porão perguntar a 
Manuela se ela sabe de alguma coisa sobre a 
irmã dela. Safira agora desconfia que foi Otá-
vio quem ligou para sua filha. Artur e Vicente 
decidem lançar a banda C1R na internet. Geraldo 
sugere que eles façam suspense e não revelem os 
rostos dos integrantes durante a campanha. Safira 
entra no escritório de Otávio e vê a preparação do 
jantar. Manuela conta para Isabela sobre o que 
Regina sabe. Regina diz para Geraldo que vai ao 
hospital investigar a história de Laura.

TOPÍSSIMA 
Pedro pede para que o comandante inter-

rompa as buscas. Muitos jornalistas tentam 
falar com Sophia na porta da delegacia. Graça 
e Edevaldo conversam e dizem que Sophia é 
inocente. Taylor tenta escalar o penhasco para 
voltar à avenida. Antonio vê Edison chegando 
na delegacia e o questiona. Na cela, Sophia não 
se contém e acerta um tapa na cara de Edison. 
André pede calma e pergunta ao rapaz se existe 
algum sócio além de Sophia.

JEZABEL 
Jezabel faz o pagamento a eles com um 

saco de moedas. Joana em uma explosão de 
ódio, pega uma faca de cima da mesa e crava 
em Phineas. Leah dá à luz a um menino. Levi 
abraça fortemente Emanuel e Yarin, que se 
comovem, felizes. Joana conta a Sidônio que 
matou Phineas. Quando Joana chega em casa 
para mostrar o corpo a Sidônio, não encontra. 
Sidônio diz à Joana que ela precisa fugir e a leva 
para o templo de Baal. Acabe vai até Nabote. Ele 
olha cada detalhe do lugar, encantado.

N  o  velas
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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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1-  CLAUDINEI RODRIGO KISSLER E CAMILA MORTIZ DE OLIVEIRA
2 - VALMIR RIBEIRO E LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA
3 - EMERSON CARLOS DOS SANTOS E JÉSSICA DAIANE DA SILVA BARBOSA
4 -  JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO FERNANDEZ E DEBORA DA SILVA PIRES        
5 -  VILSON DA SILVA E JOSIANE ZANOELLO
6 - WILLIAN DA SILVA MACHADO E CARLA CAROLINA RUZICKI
7 - ERALDO DOS ANJOS BORGES E ANA PAULA CARNEIRO
8 - CARLOS DANIEL MONGE MACHADO E MARIANE KAMILA GASPARIN
9 - MAURICIO ALAN DE PAULA E REGIANE BIANCHINI
10 - DIEGO RICARDO UEBEL E SIMONE REGIANE CHICHOSKI
11 - VALDIR SCHLIECK E AMIRA EL SANIH
12- JULIANO INACIO DA SILVA MARMENTINI E JÉSSICA SOARES DA CRUZ BERGAMASCO
13- GEANDERSON ALAN RODRIGUES BORGES E CAMILA DE MATHIAS LEITE
14- VOLNEI ANTONIO AMORIM E JAQUELINE CAROLINE RUBINI
15 - GILBERTO DA SILVA QUADROS E SUELLEN APARECIDA CANDIDO KOVALEVICH

MALHAÇÃO 
Raíssa avisa a Camelo que não pode 

ensaiar com a banda. Madureira tenta convencer 
Carla a liberar Raíssa de cantar com a banda de 
Camelo. Guga ajuda Filipe a conversar com Rita. 
Lígia se prepara para fazer um parto arriscado 
no hospital. Lara e Rita se preocupam com o 
atraso de Isaura na audiência. Camelo inscreve 
o vídeo de Raíssa num concurso de talentos. 
Martinha procura Filipe. Lígia chega atrasada 
para a audiência. Rita torce que Isaura compa-
reça à audiência.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Benjamin tenta rastrear o celular de Bruno. 

Laila conta para Almeidinha o que Dalila fez 
contra ela e Jamil, mas afirma que não prestará 

queixa contra a vilã. Benjamin encontra Bruno, 
que é levado para o hospital inconsciente. Abner 
avisa a Norberto sobre Bruno, e Cibele fala 
com Marie. Bruno denuncia Dalila para 
Almeidinha. Elias é carinhoso com Missade, 
e Helena se incomoda. Ester implora que 
Abner volte para casa. Laila e Missade se 
preocupam com a denúncia de Bruno con-
tra Dalila. Jamil devolve a Miguel e Rania a 
documentação de sua casa e loja. Marie e 
Bruno reatam o namoro. Rania volta com a 
família para casa. Fauze avisa a Dalila da 
visita de Jamil a Laila. Almeidinha convoca 
Dalila a comparecer à delegacia.

 
VERÃO 90 

Resumo não divulgado pela emissora. Os 
capítulos dessa e de outras novelas podem sofrer 
alterações por conta da edição das novelas. 
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Nada vai estragar o seu humor maravilhoso 
hoje. Os céus estão sorrindo e isso será refle-
tido em você. Suas dúvidas e as relações com 
os outros não lhe incomodarão.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite 
ao máximo a paz e a tranquilidade do dia para 
dar atenção ao que pode estar faltando em 
sua dieta.

Passe tempo com seus amigos de verdade. 
A solidão não vai ser boa para seu estado de 
ânimo hoje. Você precisa de um pouco de ar 
fresco e trabalhar em direção a uma vida mais 
equilibrada para recuperar sua energia perdida.

Você vai se sentir mais confiante e decidido a 
tornar os seus sonhos realidade. Você está em 
grande forma e gera energias sem chamar a 
atenção de ninguém.

Você está encontrando dificuldades para acom-
panhar o ritmo. Permita-se mais liberdade. Os 
prazeres da vida recarregam suas baterias 
emocionais e tudo sairá bem, desde que você 
não se deixe esgotar fisicamente

Você será livre para agir como quiser hoje. 
Atividades financeiras são muito favoráveis. 
Sua mente está borbulhando e você vai encon-
trar todos os tipos de coisas para fazer. Seja 
sensato.

Você se afastará de seu cotidiano. É hora de 
fazer planos para o futuro. Você precisa encon-
trar um equilíbrio entre o físico e o bem-estar 
mental, o repouso e a atividade para fazer 
justiça às necessidades do seu corpo.

Você será mais intrigante do que o de habitual 
e as pessoas confiarão em você. Não abuse 
de sua confiança! Você também se sentirá mais 
nervoso, há um desejo de maior liberdade. Cer-
tifique-se de ter algum tempo para si mesmo.

Você vai ser diretamente afetado por um 
evento oficial. Suas esperanças aumentam e 
você estava certo ao esperar pacientemente. 
Sua moral está melhorando e você está domi-
nando as suas preocupações. Relaxe.

Você vai decididamente banir as suas preo-
cupações para tirar o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe que outras pessoas 
entrem na sua vida!  Você precisa de repouso 
e exercício, comece uma atividade esportiva.

Você estará cercado por tensão, mas não se 
deixe contaminar e não tenha vergonha de dar 
a sua opinião! Você deve aumentar o consumo 
de vitaminas e minerais; você não está consu-
mindo o suficiente. Cuide de si mesmo.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a opor-
tunidade de florescer. Suas amizades vão 
estar presentes hoje. Seria bom fazer uma 
pausa na sua vida diária. Se puder  tire um 
dia de folga para respirar.
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cio dos
mortos
(Mit.)

(?) Sagan, 
astrôno-
mo dos

EUA

Mau
cheiro
(bras.)

Superior
de ordem
religiosa

A fruta
como a

laranja e
o limão

Prepara
os ovos
para a

omelete

Bolsa, em
inglês

Irmã de
Bart Simp-
son (TV)

901, em
romanos

Guie;
conduza

Aguardentes de cana-
de-açúcar (pop.)

Dinastia
chinesa

Lago, em
inglês

Está bem!
Ponto de
inserção
do plugue

Obtém
resultado
igual em 
um jogo

Processo
de reuso
diferente
da reci-
clagem
(ing.)

Instrumento de
cordas muito 

popular
no Havaí

Gafe;
mancada

Apelido de
"Diana"

Fazer
perder a
firmeza

Conjuntos
de buquês
de flores

Astatínio
(símbolo)

Compaixão
Honrar
alguém

com título
Deterio-

rada pela
ação do
tempo

(?) Escar-
late, per-
sonagem
de HQs

(?) Rodri-
gues: in-
terpretou
Narizinho

Política de Nixon
contra o narcotráfico

(EUA)

(?) Allende:
escreveu 

"Inés da Mi-
nha Alma"

3/bag. 4/carl — lake — ming. 6/anúbis. 7/ukulelê. 9/upcycling. 10/canabidiol.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Giro da
Violência

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
18 
02 
03 
20

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
 Exame deve apontar a causa da morte

A Delegacia de Homicídios apura a causa da morte de Dorildo de Lima, 50 anos, 
encontrado morto no Bairro Periolo, em Cascavel, na noite de quarta-feira (25). A 
princípio, a suspeita é de que seria morte por causa natural, mas, pelo adiantado 

estado de decomposição do corpo, foram solicitados exames mais detalhados 
que devem ser feitos em Curitiba e que vão apontar a causa da morte. Ainda de 
acordo com a DH, não há prazo para o resultado dos exames, mas ela adiantou 

que não foi possível verificar sinais de violência no corpo.  

Três ficam feridos em 
batida entre caminhões

Três pessoas 
ficaram feridas 
em uma grave 
col isão envol -
vendo dois cami-
nhões  on tem 
(25) na BR-277, 
no Bairro Parque 
São Paulo, em 
Cascavel. 

A Polícia Rodo-
v iár ia Federal 
atendeu a ocor-
rência e infor-
mou que a coli-
são aconteceu 
quando um veí-
culo que seguia na frente do cami-
nhão caçamba freou bruscamente 
e o motorista teve de sair da pista 
para evitar a batida, porém acabou 
atingindo a lateral da carreta cego-
nha. Com o forte impacto, a frente 
do caminhão ficou destruída. 

Preso por roubo 
Um homem de 30 anos foi preso 
ontem pelo GDE (Grupo de Diligências 
Especiais de Cascavel) suspeito de 
participação em um roubo registrado 
no Distrito de São Salvador, em Casca-
vel, no dia 24 de junho. Na ocasião duas 
pessoas renderam e ameaçaram a família 
e levaram dinheiro, eletrônicos e outros 
objetos. Outras duas pessoas já estão 
detidas e as investigações continuam, 
pois há suspeita de mais envolvidos. 
Durante cumprimento do mandado de 
prisão, a polícia encontrou drogas e uma 
balança na casa do suspeito, que foi 
autuado por tráfico de drogas. 

Motorista se apresenta 
O motorista que havia fugido após de 
envolver em uma batida entre um carro 
e uma motocicleta na noite do último 
dia 19, na esquina das Ruas Recife e 
Nereu Ramos, apresentou-se na tarde 
de ontem (25) na 15ª SDP. Após a 
batida, o motorista havia fugido do 
local sem prestar socorro ao motoci-
clista, que teve ferimentos graves e 
continua internado em estado grave no 
HU (Hospital Universitário) de Casca-
vel. O motorista foi ouvido e liberado. 

COM o impacto a frente do caminhão ficou destruída 

AÍLTON SANTOS

O motorista do caminhão 
caçamba ficar preso nas ferragens 
e teve ferimentos moderados. 
O passageiro também se feriu, 
assim como o motorista da car-
reta. Os três foram encaminhados 
ao hospital. 
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Condenado a 6 
anos e 10 meses 

Kelvyn Mateus dos Santos foi 
condenado a 6 anos e 10 meses 
de prisão pela tentativa de homi-
cídio qualificada contra Robson 
Fernando da Veiga, ocorrida em 

agosto do ano passado no Bairro 
Pacaembu, em Cascavel. 
A qualificadora do crime é 

motivo torpe, já que a motiva-
ção era uma dívida de venda de 
drogas que a vítima tinha com o 
acusado; e recurso que dificul-
tou a defesa da vítima, já que o 
acusado teria chegado de forma 
pacífica e agindo como amigo 
para então atirar contra ele. 

Após os disparos, mesmo ferido, 
Robson conseguiu se esconder e 
pedir ajuda. Kelvyn vai permane-

cer preso.  

 Uma área de vegetação e parte 
de mata ficou destruída pelo fogo 
na tarde de ontem no Bairro Cas-
cavel Velho, em Cascavel. Vizinhos 
contaram que não é a primeira vez 
que um incêndio é registrado no 
local e que o fogo é provocado por 
outros moradores, já que o foco 
começa no centro da área e não 
há nada que poderia causá-lo ali. 

Populares tentavam conter as 
chamas que avançavam rapida-
mente e aproximavam de imóveis. 

O Corpo de Bombeiros conseguiu 
controlar o fogo e ninguém ficou ferido. 

Outros dois incêndios em vege-
tação foram registrados na tarde 
de ontem. Um deles na PR-180 
próximo ao Distrito de Rio do Salto 
e outro no Bairro Esmeralda. Não 
houve registro de feridos. 

Incêndio destrói área 
no Cascavel Velho 

n Reportagem: Cláudia NeisMORADORES afirmaram que o incêndio foi provocado 

AÍLTON SANTOS
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Dez caratecas cascavelenses 
classificados para o Pan-Americano 
de Karatê Tradicional que será dis-
putado na Cidade do México (MEX) 
de 21 a 26 de outubro agora têm 
outra luta pela frente: a busca de 
patrocínio para viabilizar a viagem. 

Uma reunião com os atletas e 
seus pais foi feita para discutirem 
o assunto e buscarem alternativas, 
já que a modalidade não tem apoio 
do poder público e todo custo é 
bancado pelas famílias.

A solução, segundo o professor 
Volmir Mazziero, é buscar os recursos 
por meio de rifas, jantares e outras for-
mas de arrecadação. “Temos atletas 
menores de idade que deverão viajar 
acompanhados pelos pais e isso faz 
com que as despesas sejam maio-
res. Cada atleta deve custar cerca 
de R$ 6 mil, por isso precisamos de 
todo apoio possível”.

 O Campeonato Brasileiro de 
Kart abriu ontem (25) as ativida-
des para a tomada de tempo e as 
pré-finais. Dia importante para pilo-
tos e equipes que buscaram tirar 
o máximo de seus karts e garantir 
um lugarzinho nas primeiras filas 
do grid de largada.

Para esta sexta-feira está pro-
gramada a segunda corrida classifi-
catória e a pré-final de cada catego-
ria, com as finais sendo realizadas 
no sábado à tarde.

O piloto cascavelense Márcio 
do Lago fez bons treinos durante 
a semana e esteve sempre entre 
os quatro primeiros da categoria 
Super Sênior. Outro que andou 

Largar na frente é meio 
caminho para o título

bem na mesma categoria foi o 
piloto Edivan Monteiro. 

Na categoria Sênior B, Tiago 
Schweiger foi o mais rápido no pri-
meiro treino, segundo no segundo 
e quarto no terceiro e hoje vai pra 
cima tentar o melhor lugar no grid. 

Na categoria F-4 Super Sênior, 
o cascavelense Edwardo Tanabe 
está na expectativa de melhorar 
ainda mais os tempos. Ele já tinha 
feito o quarto melhor tempo nos trei-
nos livres. Estarão na pista mais de 
200 pilotos nas categorias: Codasur 
Júnior, Graduado, OK Internacional, 
KZ, Sênior “A”, Sênior “B”, Super 
Sênior, Super Sênior Máster, F4 
Super Sênior / Super Sênior Máster.

CORRENDO no quintal da casa, Márcio do Lago 
quer o título de campeão brasileiro 

VANDERLEY SOARES

Caratê classificado para o Pan do México... e agora?

O grupo espera com expecta-
tiva a confirmação dos convocados 
para o Pan do México, que deve 
ser divulgada na próxima semana. 
As vagas foram conquistadas no 6º 
Campeonato Brasileiro de Karatê 

Tradicional disputado em João Pes-
soa. Os dez atletas cascavelenses 
conquistaram 23 medalhas sendo: 
8 de ouro, 5 de prata e 10 de 
bronze. A competição reuniu 457 
atletas de 11 estados.

CASCAVELENSES buscam ajuda para ir ao Pan 
VOLMIR MAZZIERO
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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

 O Cascavel Futsal faz nesta 
sexta-feira o segundo jogo da 
semana pela Chave Ouro 2019. 
A equipe cascavelense, que 
empatou em casa com o Dois 
Vizinhos por 3 a 3 na terça-feira, 
já está em Paranavaí, onde 
enfrenta às 20h30, no Ginásio 
Antonio Lacerda Braga, o time da 
casa, lanterna da competição.

Para evitar o rebaixamento, o 
Paranavaí precisa de um verda-
deiro milagre: vencer todas as 
par tidas que tem pela frente. A 
missão é pra lá de difícil, já que 

PRÓXIMOS JOGOS

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 38 16 12 2 2 59 25 34
2º Marechal 34 16 10 4 2 53 22 31
3º Cpo Mourão 34 18 11 1 6 67 37 30
4º Cascavel 34 18 10 4 4 50 35 15
5º Umuarama 32 18 10 2 6 54 42 12
6º Foz Cataratas 31 16 9 4 3 48 29 19
7º Marreco 30 16 9 3 4 46 42 4
8º Dois Vizinhos 29 18 9 2 7 48 41 7
9º Toledo 20 16 6 2 8 36 37 -1
10º Palmas 13 16 3 4 9 43 51 -8
11º S.J. dos Pinhais 13 17 3 4 10 48 76 -28
12º Ampére 13 18 3 4 11 30 56 -26
13º Matelândia 10 18 2 4 12 40 75 -35
14º Paranavaí 5 17 1 2 14 28 82 -54

CLASSIFICAÇÃO CHAVE OURO

SEXTA-FEIRA
20h30 Paranavaí x Cascavel

           SÁBADO
20h30 Toledo x Umuarama
18h S.J.dos Pinhais x Foz Cataratas  

até agora tem apenas uma vitória 
em 17 jogos. 

A serpente, que nada tem a 
ver com a situação do adversário, 
quer a vitória para subir na tabela. 
O Cascavel tem 34 pontos e está 
na quarta posição. O líder é o Pato 
Futsal, com 38 pontos.

REFORÇO NA ALA
A serpente apresentou mais um 

reforço para o restante da tempo-
rada 2019. O ala Claudinho, 28 
anos, que estava no MFK Prodexim 
da Ucrânia. 

Serpente prepara o bote

CLAUDINHO novo ala do Cascavel Futsal 

Basquete é campeão
O basquetebol masculino de Cascavel é campeão da Fase Regio-

nal dos Jogos da Juventude que está sendo disputada em Planalto. 
A seleção cascavelense já havia vencido o time de Pérola do Oeste 
por 91x56 e precisava apenas de uma vitória para garantir o título. 
E ela veio nessa quinta-feira (25). O time de ouro fez uma partida 

segura e derrotou Corbélia pelo placar de 123x48. 
A vitória garantiu o campeonato e a vaga para a Fase Final dos 

Jogos da Juventude Divisão B, que ocorre de 14 a 19 de novembro 
em Francisco Beltrão. “No ano passado nos estávamos na Divisão 
A dos Jojups e infelizmente caímos para a Divisão B. Estamos em 
busca do acesso novamente, por isso esse título é importante. É 
mais um passo em busca da divisão principal dos jogos. Agora é 

treinar e trabalhar bastante em busca do nosso objetivo principal”, 
disse o atleta Vinicius Rabel, de 17 anos, o cestinha da partida.  

 FELIPE FACHINI/SEET  META agora é buscar o título estadual e o acesso à Divisão A

CASCAVEL FUTSAL
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        SEXTA-FEIRA
19h15 América-MG x Atlético-GO
19h15 Operário-PR x Coritiba
20h30 Botafogo-SP x CRB
20h30 Guarani x São Bento
21h30 Paraná x Sport

      SÁBADO
11h Criciúma x Figueirense
16h30 Oeste x Londrina
16h30 Vitória x Ponte Preta
19h Cuiabá x Brasil de Pelotas
19h Vila Nova-GO x Bragantino

          SEGUNDA-FEIRA 
20h Coritiba x Botafogo SP
20h Sport x Guarani 

Brigando por motivos total-
mente opostos neste Brasileirão, 
Palmeiras e Vasco abrem a 12ª 
rodada neste sábado (27), às 17h 
(de Brasília), no Allianz Parque. O 
Palmeiras é líder com 26 pontos, 
enquanto o Vasco é só o 15º colo-
cado, com 12 pontos conquistados 
até aqui (quase um por rodada).

Paulistas x Cariocas
Outro clássico interessante será 

entre Fluminense x São Paulo às 
19h (de Brasília) no Maracanã. O 
Fluminense joga em casa, mas tem 
campanha pior. Está só em 17º, 
com nove pontos, enquanto o São 
Paulo vem em ascensão e hoje 
ocupa o quinto lugar, com o dobro 
de pontos (exatos 18).

                SÁBADO 
17h Palmeiras x Vasco da Gama
19h Cruzeiro x Athletico
19h Fluminense x São Paulo
19h Internacional x Ceará

     DOMINGO
11h Chapecoense x Bahia
16h Flamengo x Botafogo
16h Santos x Avaí
19h Fortaleza x Corinthians
19h Goiás x Atlético-MG

SEGUNDA-FEIRA
20h CSA-AL x Grêmio 

12ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 26 11 8 2 1 19 5 14
2º Santos  26 11 8 2 1 14 7 7
3º Flamengo  21 11 6 3 2 22 11 11
4º Atlético-MG 20 11 6 2 3 18 14 4
5º São Paulo  18 11 4 6 1 13 6 7
6º Internacional 17 11 5 2 4 14 10 4
7º Athletico  16 11 5 1 5 18 12 6
8º Botafogo - RJ 16 11 5 1 5 8 9 -1
9º Goiás - GO 16 10 5 1 4 12 14 -2
10º Corinthians  16 10 4 4 2 9 6 3
11º Grêmio  15 11 4 3 4 13 13 0
12º Bahia   15 11 4 3 4 11 12 -1
13º Ceará  14 11 4 2 5 13 10 3
14º Fortaleza  14 11 4 2 5 12 15 -3
15º Vasco 12 11 3 3 5 11 17 -6
16º Cruzeiro  10 11 2 4 5 9 16 -7
17º Fluminense  9 11 2 3 6 15 19 -4
18º Chapecoense  8 11 2 2 7 11 20 -9
19º CSA - AL 6 11 1 3 7 3 20 -17
20º Avaí  5 11 0 5 6 4 13 -9

SÉRIE A

Série B: Briga pelo G4
A Série B tem jogos importantíssi-

mos nesta sexta-feira pela 12ª rodada. 
Destaque para o clássico paranaense 
entre Operário e Coritiba. As duas 
equipes voltaram muito bem depois 
da pausa para Copa América e que-
rem uma boquinha no G4. O jogo será 
às 19h15 no Estádio Germano Krüger, 
em Ponta Grossa. Conforme a tabela, 
Coritiba é o 6º e o Operário é o 12º, 
com 18 e 14 pontos, respectivamente. 
O líder Bragantino tem 23. 

SÉRIE B - 12ª RODADA
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