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Gol chega, mas tarifas
continuam nas alturas 

O Boeing 737/700 da Gol chegou a Cascavel com direito a jatos de água como 
“batismo”. A aeronave com 138 acentos fará dois voos diários de Cascavel a Guarulhos 
(SP). Apesar da oferta, a promessa de tarifas mais baratas ainda está distante. Quem 
quiser embarcar nesta semana, por exemplo, vai desembolsar mais de R$ 2.300 (ida e 

volta). Detalhe: na Azul está mais barato. Mas também é possível ir para São Paulo 
por R$ 171: basta comprar agora e viajar daqui a quatro meses. l Pág. 7
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A fantasia na hora do sol ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Sol

Juarez Alvarenga é escritor - juarezalvarengacru@gmail.com 

Sol Nublado com sol Nublado com sol

A noite começa a perder sua escuridão. O pescador abre os olhos 
enxergando ao seu redor uma profissão de desafios. Levanta, sem muita 
arma, mas com muita coragem.

Lutar para sobreviver é seu lema. Viver é apenas uma fábrica de 
matéria-prima produzida na sua pura, inocente e inteligente mente.

O sol agora aparece e a escuridão tímida se escondeu, para mais 
tarde voltar a expor.

O pescador de pés descalço, camisa aberta, vai até o barco e enfrenta, 
por mais uma vez, o tenebroso mar. Joga as redes e as esperanças. Pega 
desilusões e fantasias. Insiste e nada consegue. De volta à praia, começa 
a pensar em coisas que nunca havia pensado antes.

Enquanto as enzimas destroem o restante do pão da manhã, ele 
catalisa na sua rica mente, fantasias e interrogações provocadas pela 
própria realidade.

Começa a olhar na superfície do oceano e a fazer perguntas a si 
mesmo. Por que, neste monstruoso mar, existem tantos peixes e eu volto 
de barco vazio? Por que o homem dividiu o mar e os peixes não obedecem 
as limitações dessa divisão? Por que esses mesmos peixes não ficam na 
superfície, pois assim seria muito mais fácil pegá-los?

Chegou à terra e deixou dentro do mar os pensamentos. As crianças 
o rodeiam e reclamam dos peixes que não vieram. Sua mulher lamenta 
mais um dia de podridão.

E, novamente, a escuridão que havia acovardado agigantou e apare-
ceu. O pescador, cansado, dorme como se estivesse morto. Mas, o galo 
anuncia que a claridade está de volta.

Agora as coisas mudaram. As redes estão cheias de peixes e solu-
ções. E o velho pescador se tornou novo. Ao encontrar sua mulher foi 
logo dizendo: esta vida só se consegue quando parte. Porém é partindo 
que conseguimos voltar. É conhecendo o começo que atingimos o fim. É 
chegando ao fim que retornamos ao princípio. É sonhando na hora do sol 
que chegamos à novela das seis vitoriosos. 

O importante é sabermos que somos possuidores de uma dupla per-
sonalidade como a do pescador. Que enfrenta o sol para brincar com a lua. 
Que procuramos os peixes, para sobreviver, mas só realizamos na fantasia.

O melhor é termos uma única personalidade. A do sol (realidade) 
nos é vestida. A da lua (fantasia) é totalmente despida. A primeira nos é 
imposta a segunda nos é desejada.

Ainda bem que existe um fim de semana para tirarmos a roupa que 
nos está incomodando e jogarmos nas madrugadas. Voltando a vestir 
somente na segunda-feira. 

Ministra da 
Mulher, da 
Família e 

dos Direitos 
Humanos, Damares 

Alves, em entrevista ao 
programa Impressões, da 
TV Brasil, que vai ao ar 

nesta terça-feira (6).    

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

 “Abuso não se 
justifica, não se 
explica, não se 

minimiza e não se 
relativiza. Abuso é 

abuso. E o abusador 
tem que ser contido, 

preso e punido”.



Cascavel é contra
O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, já se posicionou contrá-
rio à medida, que causaria grande impacto financeiros nos cofres 
públicos, citando o artigo 196 da Constituição sobre o direito uni-
versal à saúde de maneira igualitária e o Decreto 7.508, de 2011, 
que organiza a liberação de medicamentos pelo SUS apenas por 
médicos e UBSs do sistema público. “Caso ocorra o encaminha-
mento da rede privada, haverá desabastecimento. O Município 
não tem orçamento preparado para isso e não há previsão de 
recursos”, afirma Stefanello.  Outra preocupação é o aumento 
de demanda na Justiça: se os médicos da rede privada liberarem 
medicamentos que não existem na lista do SUS, o Município 
corre o risco de ser acionado judicialmente pelos pacientes. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Gol contra de Alécio
O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), deixou a 
sessão ontem e foi ao Aeroporto Municipal prestigiar a 

chegada do avião da Gol. A saidinha do plenário não passou 
despercebida pela oposição. “Saiu voando?”, ironizou 

Fernando Hallberg (PPL). Já o vereador Paulo Porto (PCdoB) 
completou: “Saiu voando e teve gol contra!” Além de 

desprivilegiar as ações legislativas (era a primeira sessão da 
volta do recesso), a declaração de Porto teve outro sentido: 
é que faltou apenas um voto (de Alécio - se tivesse ficado 
na sessão) para que o projeto sobre os medicamentos de 

Jorge Bocasanta (Pros) fosse sepultado com a aprovação do 
parecer contrário da Comissão Permanente de Saúde.

Ao Moro
O vereador Romulo Quintino (PSL) elaborou moção 

de apoio e aplausos ao ministro Sergio Moro. No 
documento, o parlamentar enaltece “os serviços 

jurídicos que prestou como juiz na Lava Jato e ações 
como ministro da Justiça pela produção da norma legal 

que criará medidas anticrimes no País”. Dias atrás, Paulo 
Porto enviou moção ao jornalista Glenn Greenwald, 

do The Intercept Brasil, que tem atacado Moro com o 
vazamento de mensagens supostamente do ex-juiz.

Republicanos
O empresário Renato 
Silva, que assumiu a 
presidência do PRB de 
Cascavel, reunirá os 
republicanos nesta sexta-
feira, às 19h, na Câmara de 
Vereadores, para discutir 
os próximos passos da 
legenda, sobretudo para as 
eleições municipais. Está 
confirmada a presença 
do presidente do PRB 
estadual, Valdemar 
Bernardo Jorge, e do 
deputado federal Aroldo 
Martins - um dos dois 
ocupantes de cadeiras da 
legenda no Congresso. 

Uber de novo
Depois da contrariedade 
dos motoristas por 
aplicativos, o Executivo 
municipal decidiu recuar 
em relação à proposta que 
já estava em análise nas 
Comissões Permanentes e o 
secretário de Finanças, Renato 
Segalla, pediu o arquivamento 
da proposta de regulamentar 

o serviço em Cascavel. No 
entanto, já encaminhou novo 
projeto revisado com a mesma 
finalidade.

Na Itália
Além da escapada de 
Alécio, outra cadeira ficou 
vazia ontem na Câmara: 
do vereador Roberto Parra 
(MDB), que viajou para a 
Europa. Nas redes sociais, 
o parlamentar mostrou 
a “realização do sonho 
de conhecer a Itália” e a 
estrutura da Ferrari.

Refic corrigido
O prefeito Leonaldo 
Paranhos enviou às pressas 
ontem pedido de correção 
da lei do Programa de 
Recuperação Fiscal, o Refic. 
Um erro de redação dava 
a entender que o benefício 
fiscal do desconto tributário 
incidiria sobre o principal 
da dívida, o que contraria a 
lei. A alteração visa deixar 
claro que o desconto incide 
apenas sobre juros e multas.

Procuradoria alerta: 
projeto é ilegal 

 Após derrubarem pare-
cer contrário da Comissão 
Permanente de Saúde, os 
vereadores adiaram por 
sete sessões o projeto 
que autoriza a liberação de 
medicamentos nas UBSs 
(Unidades Básicas de 
Saúde) mesmo com recei-
tuários da rede privada. 
Hoje, em Cascavel, eles 
só são entregues após con-
sultas pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde).

De autoria do vereador 
Jorge Bocasanta (Pros), a 
proposta gerou quase duas 
horas de discussão intensa 
no plenário nessa segun-
da-feira. “Estaríamos lega-
lizando o corte de fila, pois 
o cidadão poderia consultar 
na rede privada e já obter 
o medicamento, enquanto 
isso, quem depende do SUS 
teria de aguardar mais”, 
defendeu Romulo Quintino 
(PSL), líder de Governo.

Com posicionamento do 
Conselho Regional de Medi-
cina do Paraná apontando 
que os medicamentos do 
SUS são para os pacientes 
atendidos no SUS, verea-
dores argumentaram sobre 
decretos na Constituição 
Federal que estabelecem 
direito a igualdade e libera-
ção de medicamentos pre-
vistos na Rename (Relação 

Toledo é liberado
Stefanello já atuou como 
secretário de Saúde em 

Toledo, onde regulamentou a 
proposta em debate em Casca-
vel. Na cidade vizinha, pacien-

tes da rede privada conse-
guem medicamentos do SUS, 
porém, segundo ele, a prática 
é antiga e há orçamento para 
isso. “Essa liberação já ocorre 

há anos e o orçamento era 
suficiente. Como secretário 

[em Toledo] não cortaria esse 
benefício já usado pela popu-

lação. Em 2017 normatizei 
essa liberação que já ocorria 
há anos após diálogo com o 

Ministério Público e o Conse-
lho Municipal de Saúde”. 

Nacional de Medicamentos 
Essenciais). Mesmo assim, 
o texto voltará ao plenário 
em breve: “Precisamos 
discutir com a sociedade 
essa questão. Vamos cha-
mar o Conselho Municipal 
de Saúde e o secretário 
de Saúde para esclarecer-
mos todas as dúvidas por 
meio de audiência pública”, 
defendeu o vereador Fer-
nando Hallberg (PDT).

Já a Procuradoria-Geral 
do Município aponta ilega-
lidade do projeto: “O pro-
jeto é inviável. Além disso, 
está desacompanhado do 
impacto financeiro. É ile-
gal, por desatender a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal”, resume o procurador 
Luciano Braga Côrtes.



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Divulgação
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Desabastecimento nacional 
A Secretaria de Saúde do Município confirmou a falta parcial das duas vacinas. 
E afirmou que a falta ocorreu por conta de problemas de produção da vacina 

com o laboratório fabricante, mas que na quarta-feira (7) doses devem chegar 
à 10ª Regional e então serão entregues para o Município. Contudo, não havia 

informação da quantidade que será repassada. 
Já a normalização da situação estaria na dependência do Ministério da Saúde. 

Questionada sobre a situação, a Secretaria de Estado da Saúde informou que houve 
um desabastecimento nacional da vacina BCG e que por isso houve distribuição 

parcial. Apenas 67% da demanda foi recebida ontem (5) e foi expedido comunicado 
para todas as Regionais de Saúde para que seja feito remanejamento das doses.

Já sobre a vacina de poliomielite, a secretaria informou que são três doses de VIP 
(Vacina Inativada Poliomielite) dada aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. O 

reforço é dado com a VOP (Vacina Oral Poliomielite), da qual doses foram rece-
bidas semana passada e estão sendo repassadas às regionais. Até o fim desta 

semana a distribuição deve ser normalizada.   

A resposta recebida pelo enge-
nheiro agrônomo Mário de Sá ao 
buscar imunização para a filha de 
quatro anos no posto de saúde no 
Bairro Claudete, em Cascavel, trouxe 
preocupação e revolta: “Não tinha 
vacina contra poliomielite. Não há a 
vacina no Município! E nem tem pre-
visão de chegar. Pediram para entrar 
em contato diariamente para ver se 
chega. É um descaso”.

Azar ou coincidência, a outra 
filha de Mário também ficou sem 
imunização. Esta, recém-nascida. 

É que, além da vacina contra 
poliomielite, não há doses da 
vacina BCG, dadas aos recém-
-nascidos para prevenção da 
tuberculose. 

A segunda filha de Mário nas-
ceu no último domingo (4) e até o 
fechamento desta edição a equipe 
de imunização ainda não havia visi-
tado mãe e bebê no hospital. “Era 
para o pessoal das vacinas passar 
no quarto hoje (5) de manhã, mas 
até agora nada. Nem no registro de 

Falta de vacinas nos 
postos preocupa pais

nascimento podemos dar entrada 
porque tem um documento que só 
eles entregam, pelo que informa-
ram no cartório”, disse Mário.

Nesse caso, a informação que a 
reportagem do HojeNews recebeu 
é de estaria sendo negociado um 
“empréstimo” de doses com Toledo. 

A Secretaria de Saúde informou 
que a vacina BCG pode ser feita 
na criança até um dia antes de ela 
completar cinco anos de idade.

APENAS 67% da 
demanda da vacina BCG 
foi recebida pelo Estado
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Valdomiro Pereira Nunes
ª 25 de agosto de 1939
V 31 de julho de 2019 
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Despedida

 Trabalho 
voluntário

Apesar da mudança de 
estado, do sonho em crescer 
na vida e do emprego desem-

penhado como segurança, 
Valdomiro Nunes nunca dei-
xou para trás a fé em Deus. 

Ele trabalhou voluntaria-
mente durante cinco anos 

como diácono, aquela pes-
soa que serve e ajuda a 
Igreja e todos os fiéis na 

Assembleia de Deus, local 
que frequentava com a 
esposa, Maria Nunes.

“Ele também trabalhava 
na porta da igreja em todos 

os cultos porque era uma 
coisa que ele gostava de 

fazer, que o deixava feliz”, 
cita Maria Moura.   

O mineiro que adotou o Paraná 
Natural de Águas Formosas 

(MG), Valdomiro Pereira Nunes se 
mudou para o Paraná com 35 anos 
de idade, em 1974. Ele veio para o 
Estado em busca de trabalho.

Em Cascave l ,  t raba lhou 
na roça e na construção civil. 
Porém, insatisfeito com as fun-
ções, Valdomiro decidiu se mudar 

novamente. Dessa vez, para se 
dedicar aos estudos.

Ele passou ainda por outras 
duas cidades paranaenses: “Ele 
se mudou para Curitiba e depois 
para Maringá para fazer cursos de 
segurança porque queria trabalhar 
com outras atividades”, conta a 
prima Maria Moura.

Quando retornou a Cas-
cavel, Valdomiro conseguiu 
o almejado emprego: segu-
rança do Proforte. Função 
que desempenhou durante 
26 anos, até se aposentar.

Maria conta o que ele 
mais gostava de fazer: 
“Ele gostava de tudo orga-
nizado... sempre cortava a 
grama, limpava o lote, mas 
também gostava de se diver-
tir tirando fotos”.

Para ela, o primo sempre 
será lembrado como uma 
pessoa forte. “Ele foi um 
homem bom, trabalhador, 
honesto e que nunca se 
queixou por estar enfermo, 
encarou os problemas pul-
monares com fé”. 

Valdomiro Nunes tinha pro-
blemas pulmonares e no inverno 
era cometido pela pneumonia. 
Foram anos convivendo com o 
problema no pulmão mas neste 
último inverno a doença se agra-
vou demais e, infelizmente, ele 
não resistiu. Valdomiro faleceu no 
dia 31 de julho, 25 dias antes de 
completar 80 anos. Ele deixou a 
esposa, Maria Nunes. O casal não 
teve filhos. VALDOMIRO Nunes e a esposa, Maria Nunes
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

Privatização do aeroporto
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, confirmou a privatização do Aero-
porto Municipal, mas disse que antes é preciso fazer um estudo de viabilidade. 
“A gente quer um estudo para ver o potencial do aeroporto, a operação da nova 

estação [de embarque], a exploração de publicidade, a parte comercial, o canal de 
inspeção, os hangares...” Segundo ele, a previsão é de que seja aberta uma concor-

rência em 40 dias para que as empresas apresentem as propostas de estudo.
Paranhos diz que o estudo é necessário para nortear a terceirização: “É o que 

nos dará o caminho para fazer a concessão. É preciso fazer o caminho para saber 
o que você quer vender, o que quer conceder”. 

Chegou ontem a Cascavel o 
primeiro voo da Gol, operadora 
que volta à cidade anos depois de 
encerrar suas operações. O Boeing 
737/700 chegou pouco depois das 
11h, lotado, e foi recebido com 
jatos de água como “batismo”. A 
aeronave tem 138 acentos e fará 
operações diárias de Cascavel a 
Guarulhos (SP).

O primeiro voo chegou lotado. A 
promessa das autoridades presentes 
ontem no Aeroporto Municipal era de 
que as tarifas são promocionais. Mas 
na prática não é bem assim. 

Em pesquisa realizada ontem, 
para ir a Guarulhos nesta quin-
ta-feira (8) e voltar na sexta-feira 
(9) seria necessário desembolsar  
R$ 2.338. Na mesma data, ir para 
São Paulo (mas até Congonhas) 
pela Azul fica bem mais barato:  
R$ 1.665. Diferença de R$ 673.

Gol chega, mas preços
ainda são de assustar

Para a semana que vem os 
preços se equiparam: para ida na 
terça (13) e volta na quarta (14) o 
valor pela Gol fica em R$ 1.834, e, 
pela Azul, R$ 1.847.

Após a pesquisa os anúncios 
do Google dispararam. E tem pro-
moção pela Gol, sim. É possível ir 
a São Paulo por R$ 171, mas só 
se comprar a passagem agora e 
embarcar dia 8 de dezembro. 

BATISMO do Boeing 737/700 marcou 
início das operações em Cascavel

Mais passageiros
Depois de amargar anos seguidos em 
queda livre, o movimento no Aero-
porto de Cascavel começa a melhorar. 
E a expectativa da Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte 
e Trânsito) é de que o número de 
passageiros dobre. 
Neste ano, 95.414 pessoas passaram 
pelo aeroporto entre embarque e 
desembarque. No ano passado, de 
janeiro a julho, o total foi de 82.967 
pessoas, totalizando 149.072 pessoas 
em todo o ano.
Cascavel se tornou a quinta cidade do 
Estado a operar com a Gol. Curitiba, 
Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu já 
eram atendidas pela operadora.
Quem comemorou muito foi o prefeito 
Leonaldo Paranhos, principal articula-
dor da volta da companhia a Cascavel: 
“É uma felicidade muito grande termos 
a Gol operando voos aqui, em Cascavel. 
Esse processo de operação foi um pro-
cesso de maturação e compromissos. 
Apresentamos a proposta e a Gol colo-
cou as condições de segurança absoluta 
aos passageiros, as quais cumprimos à 
risca. A Gol só faz transporte com total 
segurança e, além disso, há também 
todo o conforto aos passageiros. Por 
isso estamos fazendo todos os inves-
timentos necessários no transporte 
aéreo e dando estas condições à 
empresa e aos usuários”.

Horários
O primeiro voo sai de Guarulhos 
(SP) às 9h55 e chega a Cascavel às 
11h30. A aeronave retorna para 
São Paulo às 12h05 e pousa em 
Guarulhos às 13h40. O outro voo 
sai de Guarulhos às 14h55 e pousa 
em Cascavel às 16h30, e decola às 
17h e chega a São Paulo às 18h35.
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Nadine conta ao Clubinho detalhes sobre 

as lendas de Vetherna e sobre o misterioso 
jogador Vitor Correia. Frustrada com os pro-
blemas de casa, Raquel sai para dar uma 
volta, se encontra com Brenda e vai se divertir 
com a menina. Mario, Luigi e Benicio encontram 
o misterioso Vitor Correia enquanto jogavam 
Vetherna. Branca pega Waldisney invadindo sua 
casa novamente e o expulsa. Afonso confronta 
Débora sobre as mentiras e falcatruas que ela 
armou enquanto estava com Marcelo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
A família Cavichioli concorda e Marina diz 

para eles não contarem para ninguém. Ofelio 
conta sobre Marina para Manuela. No ensaio 
da banda, Manuela fica cabisbaixa e conta 
tudo aos seus amigos. Otávio vai ao escritó-
rio de Safira e diz que suspeita que alguém 
armou para Rebeca e espera que não seja ela. 
Os cúmplices decidem investigar o paradeiro 
de Marina. Os meninos vão até o galpão. Téo 
conversa com Marina e acaba falando sobre 
o desaparecimento de Manuela. Marina não 
se lembra de Manuela. Navarro chega com 
Geraldo ao galpão e encontra um papel de 
bala deixado por Felipe.

TOPÍSSIMA
Graça chega logo em seguida e aponta 

a arma para o fugitivo. Mariinha aparece e 
acaba assustando a policial. Taylor aproveita 
a distração dela e toma sua arma. Ele golpeia 
Graça, que acaba caindo da laje. Antonio e 
Bruno chegam ao local e se deparam com 
Taylor ameaçando Gabriela. O vilão avisa que 
levará a moça. Antonio fica na mira de Taylor.

JEZABEL 
O general autoriza a saída dos soldados. 

Obadias promove o encontro de Joana com a 
família e sente falta de Samira. Eliseu e Elias 
conversam. Acazias ordena que Hannibal 
descubra o responsável pela morte de Anaid, 
e Jezabel acusa o amante. Adad e soldados 
se aproximam da casa de Barzilai. Jezabel 
diz ao filho que Hannibal matou Anaid a seu 
mando. Sidônio reage mal quando Temima 
sugere que ele deixe Joana livre. As luzes da 
casa de Barzilai se apagam, e os soldados se 
preparam para agir.
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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- VALDEIR MARTINS DOS SANTOS E PATRÍCIA CAROLINE BEZERRA DA SILVA
2- EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS E ANTONIETA TOMÉ
3- MATHEUS DE LIMA DOS SANTOS E MAILA LAUANA COSTA MELO
4- EVALDO BORGES E POLLYANE DE OLIVEIRA FERNANDES
5- CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA E CELMA APARECIDA BENÍCIO
6- SEBASTIÃO CAMILO ALVES E JUSSARA BORGES DA SILVA
7- LAURO MELO E CLAUDIA ELIZ LUNARDI
8- DIONATA TEIXEIRA DE MORAIS E ROMILDA MACIEL
9- DREVERSON DE SOUZA FRAGOSO E SIRLENE RAMOS DE ALMEIDA 

MALHAÇÃO 
Filipe é expulso da casa de Isaura pelos 

filhos da moça. Cléber luta contra Dragão, 
e Anjinha se surpreende. Filipe questiona o 
comportamento de Lara. Lígia decide retirar 
a ordem de restrição judicial contra Rita. 
Montenegro pede que Sophia treine Raíssa 
e Nanda. Camelo ensaia com Raíssa, e 
Nanda se irrita com o namorado. Neide e 
Marco combinam sua viagem, e Carla se 
incomoda. Milena confessa a Jaqueline que 
está gostando de Daniel. Carla pressiona 
Madureira por conta de Karina. Góes e Anji-
nha se encontram.

BOM SUCESSO 
Alberto fica intrigado ao saber que Paloma 

gosta de livros como ele. Nana expulsa 
Paloma da mansão ao reconhecê-la. Alberto 
manda Bezinha e Leila descobrirem em que 
loja Paloma trabalhou. Marcos conta a Sil-
vana Nolasco que publicará seu livro. Ramon 
expulsa Vicente do time. Eugênia ameaça 

retirar o patrocínio ao time de basquete por 
causa de Vicente. Alberto acusa Diogo de gol-
pista, mas afirma que assina seu testamento 
caso o rapaz encontre Paloma para ele.

A DONA DO PEDAÇO
Jardel pede dinheiro a Jô para manter 

silêncio sobre seu relacionamento com Régis. 
Márcio afirma que Maria se arriscará ao inves-
tir na loja para Régis. Agno avisa a Fabiana 
que ela precisa devolver suas ações da cons-
trutora. Fabiana pede ajuda a Antero e revoga 
a procuração que assinou em favor de Agno. 
Agno apresenta Abdias a Rock. Leandro e 
Agno se conhecem. Márcio procura Antero 
para aconselhar Maria da Paz e o advogado 
pensa em falar com Amadeu. Jenifer aponta 
a Maria a insatisfação dos clientes. Dinorá 
e Juninho se abrigam na casa de Eusébio. 
Lyris se prepara para mudar de casa e Cás-
sia fica triste. Rock aconselha Téo a ficar de 
olho em Jô. Amadeu conversa com Maria 
sobre Régis, que confessa à esposa sobre 
seu vício no jogo. Jô empurra Jardel na rua e 
Fabiana registra o fato.
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Você está decidido a enfrentar questões 
importantes e vai saber como envolver as 
pessoas ao seu redor! Seria bom olhar obje-
tivamente para sua dieta e resolver alguns 
desequilíbrios prejudiciais.

Não tem sentido lutar contra as mudanças que 
são indispensáveis. Tudo está indo bem. Não 
lute contra a sua vontade de respirar ar fresco. 
Você vai ganhar em termos de equilíbrio, tom 
muscular e uma melhor aparência.

Seu otimismo vai ganhar a admiração das 
pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o 
seu caminho. Seja tolerante, nem todos serão 
capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com 
o fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

Você vai estar mais sério do que o nor-
mal. Seus amigos poderiam animá-lo; 
não fique sozinho. Leve as coisas passo 
a passo e encontre um lugar tranquilo para 
descansar.

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 dominando 
as preocupações. Relaxe.

Você vai parecer mais profundo do que o 
normal. Fazer mais exercício e beber mais 
líquido é uma boa ideia para recarregar suas 
baterias. Isso ajudaria a limpar sua cabeça.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você corre o risco de se concentrar muito em seus 
próprios interesses, você realmente vai ter que rela-
xar. Você está sobrecarregado, mas a perspectiva 
de desaceleração vai parecer ainda pior do que con-
tinuar nesse ritmo - tente equilibrar suas atividades.

Você deveria seguir a sua intuição e não ques-
tionar tudo sempre. Faça pausas durante o dia. 
Você precisa voltar atrás considerando o seu 
estado nervoso.

Hoje o dia será cheio de lições valiosas e 
você vai seguir o caminho para a maturi-
dade. Você esconde seu cansaço admira-
velmente bem, mas vai precisar recuperar 
o sono perdido.

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

Você vai encontrar um grande prazer em se 
sentir útil e em deixar a sua marca fazendo 
isso. Você vai usar toda a sua energia, o que 
vai fazer com que se senta fraco e estres-
sado, vá devagar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 42

Peça da
arma para
abafar ruí-
do do tiro

Tratamento
(?), serviço
de salões
de beleza

Comenta-
rista de

futebol da
TV Globo

Elemento
vertical de
uma cons-

trução

Extensão
de sites
sem fins

lucrativos

Pedra com
inscrição,
no Egito
Antigo

Estabele-
cimento 

de Ensino
Médio

"(?) o
Homem",

frase
bíblica

Peixe de
aquários

com cores
vibrantes

Profissio-
nal como
Rubem
Braga

Obtido
com esfor-
ço (fig.)

Aditivo do
sal caseiro
(símbolo)

Formato
do rodo 

do crupiê

(?)
circense:
trapezista

Unidade
de Pronto 
Atendi-
mento

Ainda, em
espanhol

Evento
esportivo
no Peru
(2019)

Galileu
Galilei, 

astrônomo
italiano 

Nenúfar
(Bot.)

Brincadeira
baseada

em frases
de difícil

pronúncia

Ponta
aguda 
Felino

selvagem 

País que lutou contra o
Brasil, Argentina e
Uruguai, de 1864 a

1870

"O Nome
da (?)",

romance
de Umber-

to Eco

Símbolo 
do Abso-
lutismo

De novo, 
em inglês
Base da
molécula

Riqueza
animal da
Amazônia

Etapa da
viagem
Ancião;
velho

Aqui, em
francês
Veículo 
da neve

Semelhante
Sensação comum 
após intensa ativi-

dade física

Verdadeiro,
em inglês

Costas
Empresa que faz uso

 da propaganda

Juízo que julga o re-
curso inicial de uma

decisão

PreceptorCamada
oceânica
explorada 

por petrolíferas

Tipo de fio
 de seda

Alusão
comum em

redes
sociais

A letra da
cedilha

Expressa
surpresa

TCTS
CASAGRANDE

RALIPUNORG
NLICEUSU

ESTELANEON
FAUNAICID

ÇCRONISTA
OSODIIDAREI

MAGAINNN
SUADORETROS
ESTREPEOT

COARTISTA
PUMAEAAUN

LOTUSPC
APARAGUAI

TRAVALINGUA

3/aún — ici — pan. 4/true. 5/again — liceu. 6/estela.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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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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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
19 
02 
03 
25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Reservatório 
da Sanepar é 
alvo de tiros
A Polícia Civil vai apurar um aten-
tado a tiros que danificou o reser-
vatório elevado da Sanepar que fica 
na Rua Pedro Ivo, no Jardim Canadá, 
em Cascavel. Um boletim de ocor-
rência foi registrado pela Companhia 
na tarde de ontem (5). 
Durante a madrugada, seis tiros 
foram disparados contra a estrutura 
de aço vitrificado. Um dos tiros atin-
giu o sistema de nível e danificou 
o equipamento. Os Loteamentos 
Canadá, Novo Milênio e Continental 
Parque tiveram o abastecimento de 
água prejudicado. “É inadmissível 
esse tipo de atitude contra o patri-
mônio público. Além dos prejuízos 
materiais, esse atentado deixou 
cerca de 10 mil pessoas sem água. 
Confiamos que a polícia identifique 
quem causou esse dano para que os 
responsáveis sejam punidos”, afirma 
a gerente regional de Cascavel, 
Rita Camana. 

Vai a júri popular nesta terça-
-feira (6) Anderson da Silva de 
Moraes, acusado de tentar matar 
Juan Carlos Rodrigues Medina. 
O crime aconteceu no dia 6 de 
dezembro de 2017 no Bairro Cas-
cavel Velho, em Cascavel. 

De acordo com os autos do pro-
cesso, Anderson teria recebido a 
informação de que Janaína Ferreira 
de Araújo - com quem mantinha um 
relacionamento - estaria na casa 

Acusado de tentar matar 
por ciúmes vai a júri 

de Juan. Chegando ao local, ele 
viu Juan e Janaína conversando 
na frente da casa e disparou cinco 
tiros contra Juan. Mesmo ferido, o 
rapaz correu para dentro da casa 
e foi socorrido. 

O acusado tentou acertar nova-
mente a vítima pela janela da casa, 
mas não conseguiu. 

Antes de fugir do local, ele agre-
diu Janaína com uma coronhada 
na cabeça. O réu responde ao pro-
cesso em liberdade.  

Delegacia investiga 
tentativa de homicídio 

A Delegacia de Homicídios de Casca-
vel investiga a tentativa de homicídio 

contra Diogo de Jesus Martins, 22 
anos, registrada na madrugada de 

segunda-feira (5) na esquina das Ruas 
Limoeiro e Carvalho, no Conjunto 

Melissa, em Cascavel.  Testemunhas 
contaram que a Diogo estava em uma 
confraternização com amigos quando 

se desentendeu com um deles e foi 
esfaqueado. Diogo teve ferimentos no 

rosto, no abdômen e no braço. Ele foi 
encaminhado com risco de morte ao HU 

(Hospital Universitário), onde permanece 
internado. O autor do crime fugiu.  Infor-
mações podem ser repassadas de forma 

anônima pelos telefones 190 e 197. 

Absolvido por latrocínio 
é preso por furtar carteira

Três dias depois de deixar a PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) após ter sido 
absolvido do latrocínio de Sônia Togutti, Gustavo Livina, 19 anos, voltou para a 
cadeia. Desta vez por furtar uma carteira em uma casa na Rua Visconde do Rio 
Branco. Gustavo já passou pelo juiz de plantão e o destino dele depende do juiz 
da vara criminal para onde for designado o caso.  O rapaz é usuário de drogas e 
tem diversas passagens por furto. Quando saiu da prisão, semana passada, ele 

disse que queria mudar de vida, que deixaria as drogas. Contudo, ele procurou a 
casa em que a mãe e a avó moravam e descobriu que elas se mudaram da cidade. 
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 Judoca cascavelense com o 
nome já consolidado no Estado, 
Emily Kauani da Rosa dos Santos 
(pesado, até 73 kg) agora está 
também entre as melhores do País. 
Ela está no rol dos campeões nacio-
nais que foi definido neste fim de 
semana no Rio de Janeiro, no Cam-
peonato Brasileiro Sub-15 de Judô.

A competição reuniu os campeões 
estaduais – e alguns vices – de todo o 
Brasil – foram 388 atletas inscritos - e 
definiu os representantes brasileiros 
no Campeonato Pan-Americano da 
modalidade, que será nos dias 2 e 3 
de novembro, no México.

Emily precisou derrotar quatro 

No Pan de Judô Curso de 
arbitragem
A Liga de Futebol Paranaense e a 
Associação dos Árbitros de Futebol 
Cascavelense estão com inscrições 
abertas para o Curso de Formação 
de Árbitros de Futebol Nível Ama-
dor, que terá início neste fim de 
semana e terá 60 horas de duração 
(seis sábados, das 14h às 17h30). 
Serão seis aulas teóricas e duas prá-
ticas. O investimento é de R$ 350 e 
os aprovados receberão certificado 
de aptidão para atuar em campeo-
natos organizados e realiados pelas 
entidades esportivas de Cascavel 
e região. Mais informações pelos 
telefones 99974-2385, com Amil-
ton, ou 99903-8773, com Itamar.

Circuito Sesc
Competição já tradicional no calen-
dário dos atletas de pedestrianismo 
de toda região, a etapa Cascavel 
do Circuito Sesc de Corridas será 
realizada neste mês e está com o 
período de inscrições próximo do 
fim. Os interessados em participar 
têm até o dia 18 para confirmar 
presença na prova, que tem o 
percurso aferido e certificado pela 
Federação Paranaense de Atle-
tismo, serviços de enfermagem e 
ambulâncias, além de infraestru-
tura de hidratação (água e frutas). 
A etapa será no dia 25 (domingo), 
nas distâncias 6 km e 12 km, com 
premiação do 1º ao 5º colocado no 
geral e do 1º ao 3º colocado por 
faixas etárias. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
3219-5450, no Sesc Cascavel.
 

Sub-19
O FC Cascavel não conseguiu 
surpreender o Operário em Ponta 
Grossa e acabou derrotado no 
duelo que abriu o returno do 
Paranaense de Futebol Sub-19, 
pelo Grupo I. O revés por 2 a 1, 
na sexta-feira, tirou as chances do 
time cascavelense avançar de fase. 
Com isso, a Serpente Aurinegra 
apenas cumprirá tabela nas duas 
rodadas finais, nas quais atuará em 
casa contra Coritiba, neste sábado 
(10), e Paraná Clube, no dia 17.

adversárias para ficar com a meda-
lha de ouro no Brasileiro: as repre-
sentantes da Bahia, do Rio Grande 
do Norte, de Sergipe e do Mato 
Grosso do Sul, na final. No total, a 
categoria da cascavelense contou 
com 19 judocas.

Com esta conquista, a jovem 
cascavelense segue imbatível em 
2019. Este ano ela já venceu o Cam-
peonato Paranaense, que a habilitou 
para o Brasileiro disputado nesse 
fim de semana, e os Jogos Escola-
res do Paraná, que a classificou para 
a fase nacional da competição, a ser 
realizada de 16 a 30 de novembro 
em Blumenau (SC). 

CBJ
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 Ceará 2x1 Fortaleza
 Fluminense 2x1 Internacional
 Santos 6x1 Goiás
 Avaí 0x2 Botafogo
 Bahia 3x0 Flamengo
 Atlético-MG 2x0 Cruzeiro
 Corinthians 1x1 Palmeiras
 Vasco 0x0 CSA

       ONTEM
 Grêmio x Chapecoense

   QUARTA-FEIRA (21)
 Athletico-PR x São Paulo

13ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 32 13 10 2 1 23 9 14
2º Palmeiras 28 13 8 4 1 21 7 14
3º Flamengo 24 13 7 3 3 25 16 9
4º Atlético-MG 24 13 7 3 3 20 14 6
5º São Paulo 21 12 5 6 1 15 7 8
6º Internacional 20 13 6 2 5 16 12 4
7º Corinthians 20 12 5 5 2 13 8 5
8º Athletico-PR 19 12 6 1 5 20 12 8
9º Botafogo 19 13 6 1 6 12 12 0
10º Bahia 19 13 5 4 4 14 12 2
11º Ceará 17 13 5 2 6 15 12 3
12º Goiás 17 12 5 2 5 13 20 -7
13º Grêmio 16 12 4 4 4 13 13 0
14º Fortaleza 14 13 4 2 7 14 20 -6
15º Vasco 14 13 3 5 5 12 18 -6
16º Fluminense 12 13 3 3 7 18 22 -4
17º Cruzeiro 10 13 2 4 7 9 20 -11
18º Chapecoense 9 12 2 3 7 11 20 -9
19º CSA 8 13 1 5 7 3 20 -17
20º Avaí 5 13 0 5 8 5 18 -13

SÉRIE A

  SÁBADO
17h Ceará x Chapecoense
17h São Paulo X Santos
19h Flamengo x Grêmio
21h Atlético-MG x Fluminense

         DOMINGO
11h Internacional x Corinthians
16h Palmeiras x Bahia
16h Botafogo x Athletico-PR
16h Avaí x Cruzeiro
19h Goiás x Vasco

         SEGUNDA-FEIRA
20h CSA x Fortaleza 

14ª RODADA

 Sport 1x1 Coritiba
 Londrina 1x1 Atlético-GO
 Botafogo-SP 3x2 Oeste
 Guarani 1x0 Bragantino
 B. de Pelotas 1x0 Vitória
 São Bento 0x0 Ponte Preta
 Criciúma 1x2 Operário
 Paraná 0x0 América-MG
 CRB 0x1 Cuiabá
 Vila Nova 0x0 Figueirense

14ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 27 14 8 3 3 19 8 11
2º Atlético-GO 25 14 7 4 3 19 13 6
3º Londrina 24 14 7 3 4 17 13 4
4º Botafogo-SP 23 14 7 2 5 18 15 3
5º Coritiba 23 14 6 5 3 19 14 5
6º Paraná 23 14 6 5 3 13 13 0
7º Sport 23 14 5 8 1 18 13 5
8º CRB 20 14 6 2 6 17 15 2
9º Ponte Preta 20 14 5 5 4 17 14 3
10º Cuiabá 20 14 5 5 4 14 14 0
11º Figueirense 20 14 4 8 2 13 9 4
12º Operário 18 14 5 3 6 14 16 -2
13º B. de Pelotas 17 14 5 2 7 10 14 -4
14º Oeste 17 14 3 8 3 14 11 3
15º Vila Nova 15 14 3 6 5 9 12 -3
16º São Bento 13 14 3 4 7 14 19 -5
17º Guarani 13 14 3 4 7 9 14 -5
18º Criciúma 13 14 3 4 7 9 16 -7
19º Vitória 11 14 3 2 9 14 26 -12
20º América-MG 11 14 2 5 7 8 16 -8

SÉRIE B

 HOJE
19h15 Atlético-GO x CRB
21h30 América-MG x Londrina

 QUINTA-FEIRA
21h30 Oeste x B. de Pelotas

   SEXTA-FEIRA
19h15 Operário x Vila Nova
21h30 Bragantino x Botafogo-SP

     SÁBADO
16h30 Coritiba x Figueirense
19h Vitória x Paraná
19h Cuiabá x São Bento

       DOMINGO
11h Ponte Preta x Guarani
16h Criciúma x Sport 

15ª RODADA

Autoridades do esporte
falam sobre acidente fatal

Não é só a comunidade cas-
cavelense que ficou consternada 
com o falecimento do piloto de 
arrancada Ivan Possamai Júnior, 
durante as disputas da 3ª etapa 
do Campeonato Sul-Brasileiro, na 
categoria Dianteira Turbo A, no fim 
de semana, em Chapecó (SC).

A Polícia Civil de Santa Cata-
rina investiga o acidente para apurar 
possível responsabilidade criminal, 
enquanto a Confederação Brasileira 
de Automobilismo emitiu nota de 
pesar e disse já ter entrado em con-
tato com Federação de Automobilismo 
do Estado de Santa Catarina para 
obter mais detalhes do ocorrido.

Por sua vez, a federação cata-
rinense disse que “a pista e sua 
área de frenagem estão devida-
mente homologadas e vistoriadas 
com todas as licenças e seguros, 
guard rail devidamente instalados 
e com reforços de concretos de 3 
toneladas em suas bases”.

Disse ainda que não sabe se 
ocorreu algo com o piloto antes do 
acidente, “mas sabemos que ele não 
abriu o paraquedas e não fez uso de 
nenhum dispositivo que diminuísse a 

aceleração, e que o impacto pode ter 
ocorrido a 220 km/h, no local averi-
guamos que a borboleta estava fun-
cionando e que o conta-giros estava 
travado nos 7.800 giros. Estamos 
aguardando os laudos das perícias 
para entender o ocorrido”.

A Federação Paranaense também 

lamentou o fato. Ivan, de 42 anos, 
era experiente nas pistas. Ele, que 
competia também no Rio Grande do 
Sul, possui registro em competições 
realizadas pela entidade estadual 
desde 2014, e seu melhor resultado 
foi o vice-campeonato paranaense de 
201m, em 2017.

Série B
De olho na liderança da Série B do Campeo-
nato Brasileiro, o Londrina desafia o Améri-
ca-MG nesta terça-feira, às 21h30, pela 15ª 
rodada da competição, no Estádio Indepen-
dência, em Belo Horizonte (MG). O Tubarão 
é o terceiro colocado na classificação com 24 
pontos, a três do líder Bragantino, que atuará 
na rodada apenas sexta-feira, em duelo 
regional com o Botafogo de Ribeirão Preto 
(SP). Na segunda posição está o Atlético-GO, 
que também entra em campo nesta terça, 
mas às 19h15 e para receber o oitavo colo-
cado CRB, em Goiânia. Londrina e Atlético-
-GO, aliás, enfrentaram-se no fim de semana, 
e a igualdade prevaleceu com um empate 
por 1 a 1 no Estádio do Café. Com isso, 
ambos vão a campo esta noite de olho na 
primeira colocação. No Londrina, o veteranos 
Dagoberto e Germano estão suspensos.
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JOGAM HOJEPLACAR DE ONTEM

       BRASILEIRÃO
 Grêmio ?x? Chapecoense 

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

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

S A I A  D O
A L U G U E L

C O N H E Ç A
N O S S A S
C O N S T R U Ç Õ E S

F A Ç A  N O S S O
O R Ç A M E N T O

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l

SUL-AMERICANA
21h30 Independiente x Ind. del Valle

SÉRIE B
19h15 Atlético-GO x CRB
21h30 América-MG x Londrina 

Brasil em Lima 2019
Graças a um dia dourado, no último 
domingo (4), o Brasil iniciou a última 
semana de disputas nos Jogos Pan-
-Americanos Lima 2019 na segunda 
posição no quadro de medalhas, no 
Peru. E ontem ainda teve mais ouro, 
com o conjunto misto da ginástica 
rítmica, que no fim de semana havia 
sido bronze na prova de cinco bolas.
No último domingo, o Time Brasil 
também comemorou a prata por 
equipes no hipismo CCE (Concurso 
Completo de Equitação), que rendeu 
vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 
2020. Além disso, vieram mais 15 
medalhas, sendo sete delas de 
ouro: Ana Marcela, nos 10 km das 
maratonas aquáticas; Ana Sátila, no 
C1 e no K1 Extremo da canoagem 
slalom; Pepê Gonçalves, no K1 e no 
K1 Extremo, também da canoagem 
slalom; Chloé Calmon, no longboard; 
e João Menezes, no tênis.
Nesta terça-feira, a expectativa de 
medalhas para o Time Brasil fica por 
conta do atletismo e da natação.  

O Cascavel Futsal se recuperou no Paranaense da derrota sofrida no fim de semana pela Liga Nacional. Depois 
de ter sido goleado por 7 a 1 pelo Campo Mourão, fora de casa, pela LNF, a Serpente contou com o apoio 
da torcida para vencer o São José dos Pinhais por 7 a 2 na noite de ontem, no Ginásio da Coopavel, pela 
Série Ouro. Com o resultado, o Tricolor voltou para a vice-liderança do Estadual, empatado com o Marechal, 
com 40 pontos. O líder é o Pato, com 41. O Cascavel Futsal agora passa a treinar de olho no Matelândia, 
adversário que terá pela frente no sábado (10), também pelo Paranaense. 

AÍLTON SANTOS
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