
Mobilização no Centro chama 
atenção para a prevenção ao suicídio

PÁGINA

06
Após “folga”, Cascavel vai à casa 
do líder da Série Ouro nesta terça 

PÁGINA

14
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,10/09/2019
Edição 8312- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news Susto e prejuízo

Um acidente entre dois carros ontem à noite assustou a 
população do Jardim Veneza, em Cascavel. Um dos veículos 

invadiu o quintal de uma residência e derrubou o portão. 
Uma mulher que estava no carro ficou presa nas ferragens 

e foi levada para atendimento hospitalar.  

 A chuva veio em quantidade insuficiente e as temperaturas acima dos 30ºC e os 
ventos fortes, que ontem passaram de 70 km/h, são uma combinação explosiva para 
o acirramento das queimadas. Ontem, uma extensa área de vegetação foi consumida 

pelo fogo perto do Aeroporto de Cascavel. 

Risco de queimadas 
volta a se agravar

l Pág. 13
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A conta do aquecimento global
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Os efeitos das mudanças climáticas causarão fortes impactos 
econômicos no mundo nos próximos anos. Os cenários de aqueci-
mento global afetarão o PIB dos países até 2048. A Arábia Saudita, 
por exemplo, deve enfrentar uma redução de 10,85 pontos no seu 
indicador. No Brasil, a projeção é de -0,48.

As consequências do aquecimento na terra fazem parte de um 
estudo da Moody’s Analytics a partir dos impactos no aumento do nível 
do mar, consequência do calor na produtividade do trabalho, produção 
agrícola, entre outros requisitos. Os problemas de saúde, por exemplo, 
devem aumentar nas regiões tropicais devido à maior proliferação de 
algumas doenças, como a malária e a dengue.

O calor deve afetar ainda o desempenho do trabalhador, principal-
mente aqueles que trabalham ao ar livre. A agricultura é outro setor eco-
nômico que enfrentará alterações com as mudanças climáticas. Algumas 
localidades e culturas podem ser beneficiadas, mas outras enfrentarão a 
queda da produtividade, com fortes impactos econômicos.

No Brasil, a possibilidade de crise hídrica, por exemplo, vem sendo 
motivo de estudo de vários especialistas e uma preocupação gover-
namental já apontada pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica. O 
estudo aponta que cerca de 55 milhões de brasileiros, das regiões 
urbanas, correm sérios riscos de ficar sem água em 2034. A solução 
passa por investimentos na ordem de R$ 30 bilhões nos próximos 15 
anos em projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos 
de integração das bacias hidrográficas.

O estresse hídrico já vem sendo enfrentado por várias regiões bra-
sileiras em diferentes períodos. Por isso, o combate aos desperdícios 
e às perdas de água deve fazer parte dos programas de gestão dos 
operadores de sistemas de abastecimento de água.

Outra iniciativa importante é o incentivo ao reuso de água nos 
municípios. As Câmaras podem contribuir criando legislações que 
incentivem a construção de prédios sustentáveis e que proporcionem 
a reutilização da água para as áreas de limpeza e irrigação de jardins.

Temos um papel muito importante para evitar que os efeitos nocivos do 
aquecimento global tornem nossas vidas insuportáveis no futuro.  

 “O mundo acompa-
nha com apreensão 

a escalada das 
barreiras tarifárias e 
o aumento do risco 

de recessão mundial. Sabemos 
que ganhos de curto prazo para 

o Brasil, como o aumento da 
demanda por soja, podem ficar 

comprometidos pela redução glo-
bal da atividade econômica ou 

pelo desequilíbrio dos mercados 
no mais longo prazo. A instabili-
dade política não contribui para 

o progresso econômico.” 

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista de 
Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio 

Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Presidente da 
República em 

exercício, Hamilton 
Mourão, sobre 

riscos que o con-
flito comercial entre China e 
Estados Unidos afete o Brasil.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A Câmara e suas incongruências
Não é inédito, mas toda vez que acontece ainda surpreende. 
Mais um caso que para esse pode e aquele não pode. Agora, 
o assunto é o transporte coletivo. Isso porque a Comissão de 
Justiça disse que não cabe à Câmara legislar sobre contrato, 
dando parecer contrário e sepultando projeto sobre a volta 
dos cobradores aos ônibus e flexibilidade no pagamento das 

tarifas, hoje restrito aos cartões da ValeSim. Pois em 2015 
esses dois meses assuntos foram instituídos por meio do 
mesmo sistema barrado agora. Ou seja, se essa alteração 
é ilegal mesmo, como foi aprovado em 2015 projeto que 

implantou a bilhetagem eletrônica e retirou os cobradores 
de cena? O jeito é ir à Justiça.

Guerra à Agepar
Os vereadores Celso Dal Molin e Romulo Quintino 

enfrentaram resistência da Agepar (Agência Reguladora do 
Paraná) em audiência pública realizada semana passada 

em Cascavel e ontem, na tribuna, Dal Molin rechaçou o evento 
que, para ele, nada teve de audiência pública, pois ninguém 

pôde falar, apenas a Agepar. “Querem vir aqui e levar algo pronto 
a Curitiba e dizer que a população aceitou. Não vamos admitir 
isso”, assegura o parlamentar, que pretende procurar a Justiça 

para suspender os efeitos da audiência. 

Há 19 anos, os municípios 
ganharam uma importante fer-
ramenta para acabar com os 
vazios urbanos, evitar os altos 
investimentos pela extensão 
desenfreada da cidade e con-
ter a especulação imobiliária: 
o IPTU Progressivo. Por razões 
até hoje ignoradas, a medida 
não consegue sair da gaveta.

Há dois anos, Cascavel con-
seguiu aprovar a regulamentação 
do IPTU Progressivo, mas as tari-
fas diferenciadas para incentivar a 
ocupação de lotes centrais ainda 
não chegaram aos boletos. Coisa 
que, com a nova gestão do IPC 
(Instituto de Planejamento de 
Cascavel), pode mudar.

Como meta inicial da nova 
gestão, está prevista a execu-
ção de um Painel de Controle: 
um centralizador de todos os 
dados urbanísticos que possibi-
litará ver arruamentos, grau de 
verticalização, malha asfáltica, 
distribuição de construções 
públicas e, principalmente, os 
vazios urbanos.

Um dos primeiros passos 
estabelecidos na legislação 
municipal do IPTU Progressivo 
era a notificação de imóveis 
abandonados (sem constru-
ções), definindo acréscimo de 
3% a 7% do primeiro ao quinto 
ano sobre o valor do IPTU. A 
medida ainda não está sendo 
aplicada. “A missão é termos 
um grande sistema para extra-
ção de dados e esse será o 
grande precursor. Com novos 
planos e programas adequa-
mos o Painel de Controle e 
assim percebemos o que 
temos de gargalos e o que 
podemos prever, e, inclusive, a 
curto prazo estabelecer arrua-
mentos para não permitir a 
expansão do perímetro urbano 
sem que não esteja alinhado 
aos interesses da comuni-
dade”, explica Edson Vasconce-
los, o novo presidente do IPC.

Com a inclusão do Painel 
de Controle haverá uma política 
pública transparente e interes-
sados em investir em novas 
áreas terão que se encaixar 

Bom para quem?
Após o polêmico reajuste 
das tarifas, que previa 
elevar a passagem para R$ 
4,15, no início do ano, a 
“combinada” auditoria nas 
planilhas das empresas do 
transporte público ficou bem 
escondidinha na gaveta. 
Agora, essa nova proposta foi 
novamente acompanhada de 
perto pelos empresários do 
setor. Pelo que se comentava 
ontem, nos corredores da 
Câmara, a votação foi muito 
bem articulada antes do 
início da sessão.

Jurídico ou político?
Ontem os vereadores 
levantaram uma questão 
que torna divergente 
a função que ocupam: 
defendem os interesses 
da população e ferem as 
leis? “Às vezes precisa 
votar politicamente e não 
juridicamente”, declarou 
Rafael Brugnerotto (PSB), 
que também é advogado. 

Sem medo das vaias
O vereador Jorge Bocasanta 
(Pros), que há pouco tempo 
teve várias queixas registradas 
na Polícia Civil por servidores 
da Companhia de Trânsito 
ofendidos pelo parlamentar 
durante sessão, novamente 
não conteve o vocabulário. 
Bocasanta disse que entidades 
como o Conselho Tutelar e o 
CMDCA (Conselho Municipal 
dos Direitos das Crianças e 
dos Adolescentes) também 
deveriam ser extintas.

Mulher no comando
A chapa Lula Livre Cascavel 
ganhou a eleição da executiva 
do PT em Cascavel. Sai Dani 
Braz e assume Glades Rossi, 
assessora de Zeca Dirceu, filho 
do ex-ministro condenado Zé 
Dirceu. Ela venceu o processo 
realizado domingo e tinha como 
adversário ex-vereador Aderbal 
Mello, da chapa Sempre na 
Luta. E venceu de lavada. Foram 
validados 262 votos, sendo 212 
para Glades e 25 para Aderbal, 
que pretende entrar com 
recurso contra o processo.

Especulação 
na mira do IPC 

nas normas já aprovadas, 
obedecendo inclusive ao Plano 
Diretor, que ano que vem volta 
a ser discutido para estabele-
cer as diretrizes dos próximos 
dez anos, embora tenha se 
tornado um ponto divergente 
entre os gestores, já que acaba 
ignorado a cada mandato. “Não 
é possível fazer uma cidade tão 
espalhada, pois há impacto no 
transporte público, em equipa-
mentos públicos e na prestação 
de serviços. Com o Painel tere-
mos condição exata da demanda 
e da eficiência dos atuais equi-
pamentos e ajudará a definir as 
prioridades”, acrescenta.

Estima-se que haja em Cas-
cavel 20 mil terrenos baldios 
apenas na área urbana, o que 
inviabilizaria em definitivo pro-
postas para expansão urbana, 
pois o ideal seria preencher 
esses vazios para depois acei-
tar novas propostas de novos 
loteamentos. Caso que acon-
teceu recentemente, quando a 
Câmara discutiu nova amplia-
ção do perímetro urbano.

“Com esse instrumento, 
todos terão acesso aos dados. 
Não sou contra os loteadores, 
no entanto, as políticas públi-
cas não podem criar bolsões 
que prejudiquem a mobilidade: 
deve ter um pensamento 
adequado para o interesse 
público”, argumenta. 

De forma geral, os interes-
sados em empreender no ramo 
imobiliário deverão respeitar as 
condições estabelecidas, como 
fazer ruas com tamanhos ade-
quados e destinar as devidas 
áreas públicas. “Existem casos 
de ruas em que os veículos dos 
Bombeiros não conseguem 
passar, porque são muito 
estreitas. É preciso controle 
para execução dessas artérias, 
ou seja, termos arruamentos 
desenhados com antecedên-
cia. Ter interesse não é ruim, 
todos têm, mas é preciso com-
preender que existem regras e 
prevalece o interesse público”. 
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Aprovada alteração para
pagamento ao IPMC

 Os vereadores aprovaram nessa 
segunda-feira (9) o Projeto de Lei 100 de 
2019, que permite o pagamento do res-
tante da dívida que o Município tem com 
o IPMC (Instituto de Previdência do Muni-
cípio de Cascavel) por meio de transferên-
cia de recursos financeiros. No projeto, a 
prefeitura altera o artigo 2º da Lei Munici-
pal 7.017 de 2019, que dispôs sobre a 
amortização do déficit técnico atuário ao 
regime próprio de previdência social.

De acordo com a prefeitura, era preciso 
alterar o projeto anterior que tratava do 
pagamento da dívida do Município para 
com o IPMC em 2019. A dívida para o 
ano é de R$ 20.319.073,66, sendo que 
o valor faltante de RS 4.887.107,02 deve 
ser pago em dinheiro até dezembro e não 
em imóveis, como previsto anteriormente.

Em julho, a prefeitura propôs a qui-
tação de parte da dívida com dois lotes 

na Avenida Toledo, avaliados em R$ 
2.342.660. No entanto, com a aprova-
ção de uma emenda dos vereadores, foi 
retirado do projeto o artigo que falava da 
dação em pagamento em imóveis e ficou 
acertado entre Câmara e prefeitura que 
o valor seria pago em dinheiro. Por isso, 
no projeto aprovado ontem, a mudança foi 
oficialmente colocada na lei e regularizada.

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA
O IPMC tem atualmente servidores 

8.384 ativos, 2.055 inativos e 404 pensio-
nistas. Nesse sistema de previdência, há 
o que se conhece por custo suplementar 
ou déficit técnico atuarial, representado 
pelo valor atual dos compromissos do 
IPMC com os servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas, menos o valor atual 
das receitas de contribuições dos servido-
res e ente, atualmente fixados em 11,5%. 

Uma das causas do custo suplemen-
tar é o déficit criado no passado por 
insuficiência de contribuições ou falta de 
ganhos financeiros ou perdas atuariais. 
Esse passivo atuarial é determinado 
por processo matemático/atuarial con-
siderando vários elementos, entre eles 
o valor dos benefícios assegurados de 
prestação continuada, expectativa de 
sobrevivência, probabilidade de morte e 
invalidez e valor da folha dos segurados.

Para a cobertura do déficit é esta-
belecido um plano de amortização com 
prazo máximo de 35 anos, revisto anual-
mente. O plano atual prevê o equaciona-
mento do déficit até 2040 por meio de 
aportes crescentes. 

Hoje, o Fundo de Previdência possui 
R$ 325 milhões aplicados em institui-
ções financeiras e seis imóveis, sendo 
um com edificação. 
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O Município de Cascavel realiza 
hoje (10) o 1º Seminário de Saúde 
do Trabalhador de Cascavel. Com 
o tema “A importância do Controle 
Social”, o evento será realizado no 
auditório da prefeitura, das 8h às 
17h, e está aberto a trabalhadores 
em geral, conselheiros de saúde, 
conselhos profissionais, sindica-
tos e empregadores. O credencia-
mento pode ser realizado antes da 

Como par te da programa-
ção do Setembro Amarelo em 
Cascavel, nesta terça-feira (10) 
a Secretaria de Saúde realiza 
uma mobilização no Centro para 
chamar a atenção da sociedade 
para a temática, especialmente 
em alusão ao Dia Internacional 
de Prevenção ao Suicídio.

A atividade começa às 9h na 
Avenida Brasil, em frente à Cate-
dral Nossa Senhora Aparecida. 
No local serão oferecidas várias 
práticas alternativas importan-
tes para os cuidados com a 
saúde mental. A intenção é 
mobilizar a sociedade em torno 
do assunto e encontrar meios 
de ajudar pessoas e famílias 

que vivenciam o drama de pessoas 
em estado de depressão profunda 
e potenciais suicidas.

As ações foram aber tas em 
Cascavel na última sexta-feira (6) 
com a Mostra de Talentos “Que a 
tua arte seja a cor da saúde”, que 
será realizada todas as sextas-fei-
ras deste mês, na USF do Distrito 
de Sede Alvorada, das 8h às 17h. 

A Mostra é realizada pela comu-
nidade do distrito, que apresenta 
trabalhos artesanais como escul-
turas, culinária, bordado, pintura, 
crochê, tricô, arte em palha, bol-
sas feitas a partir de lacres metá-
licos, jardinagem, entre outros, 
fruto de atividades ocupacionais e 
de lazer realizadas em momentos 

terapêuticos que exigem con-
centração, foco e disposição, 
que são aliados no combate à 
tensão, estresse e depressão.

FORMAÇÃO PERMANENTE
A Secretaria de Saúde tam-

bém vem desenvolvendo, de forma 
sistemática, encontros mensais de 
formação com temas relacionados 
ao suicídio e intensificou a oferta 
durante este mês de setembro com 
três encontros, contando com a par-
ticipação de profissionais da Rede 
Intersetorial. Foi realizado um encon-
tro dia 3. Os próximos serão esta 
semana, dia 11, às 8h, e dia 19, 
às 13h, no Auditório da Secreta-
ria da Saúde. 

Bolsa Família
As Secretarias de Assistência Social, 
Saúde e Educação, por meio da Comissão 
Municipal Intersetorial do Programa Bolsa 
Família, realizam hoje (10) o 2º Seminário 
Intersetorial do Programa Bolsa Família 
em Cascavel. O evento será realizado das 
13h às 17h no Anfiteatro da Unipar, com 
ampla programação.
O seminário visa agregar conhecimento 
para os trabalhadores dessa política 
públicas do Bolsa Família e possibilitar a 
articulação dos trabalhadores que atuam 
nas políticas de educação, saúde e assis-
tência social, buscando o fortalecimento 
da intersetorialidade das atividades 
realizadas com as famílias beneficiárias 
do programa. Uma das palestras será 
conduzida por Denise Ferreira Neto, que 
atua há 33 anos como funcionária pública 
em Curitiba e, atualmente, coordena o 
Cadastro Único e Benefícios na Assessoria 
de Planejamento da FAZ-Curitiba.
A nutricionista Cristina Klobukoski, espe-
cialista em Nutrição Clínica e em Saúde 
da Família, atualmente promotora de 
Saúde Profissional da Divisão de Saúde 
da Criança e do Adolescente da Secre-
taria de Estado do Paraná, também 
participa como palestrante.

abertura, a partir das 7h30.
A programação é ampla, com 

palestras focadas em diversas 
esferas do trabalho, ministradas 
por promotores públicos, médi-
cos da Vigilância em Saúde do 
Trabalhador e Epidemiológica, 
assistentes sociais, preven-
ção de acidentes do trabalho, 
acidentes e óbitos na construção 
civil, entre outros assuntos. 

Mobilização marca Dia 
de Prevenção ao Suicídio

Seminário foca no controle social

Programação
A programação é extensa, e começa com apresentação da atuação da Visat - 
Saúde do Trabalhador em Cascavel pela médica Maria Fernanda Ferreira; na 

sequência a assistente social Silvia Albertini fala sobre Saúde do Trabalhador no 
SUS; tem prevenção de acidentes e uso de EPIs com o procurador do Trabalho 

Renato dal Ross. À tarde, o promotor Ângelo Ferreira fala sobre a atuação da Pro-
motoria sobre a saúde do trabalhador; a enfermeira Olga Estefania Duarte Gomes 

Pereira fala sobre a atuação do Atuação do CISTT- CES/PR, do qual coordena; e, 
para encerrar, o presidente do Sintrivel, Roberto Leal Americano, fala sobre aci-

dentes e óbitos na construção civil. 
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Qualidade de vida
Quem aguarda a casa nova 

conta que a qualidade de vida é 
a primeira coisa que irá mudar. 
“Nós estamos muito felizes e 

contanto os minutos para fazer 
a mudança, porque é uma reali-
dade diferente da que vivemos 
por mais de dez anos”, afirma 
Célia Anita Rodrigues Pereira. 

Para o presidente da Cohapar, 
Jorge Lange, fornecer a casa é ape-
nas um dos passos para mudar a 
qualidade de vida dessas pessoas. 

“A parte de assistência social é 
muito forte aqui. Os moradores 
recebem orientação de higiene, 

cuidados e proteção do entorno, da 
casa, dos animais...”   

Casas que estão sendo cons-
truídas por meio do PNHR (Pro-
grama Nacional de Habitação 
Rural) foram vistoriadas pela Coha-
par (Companhia de Habitação do 
Paraná) nessa segunda-feira (9) 
no Assentamento Valmir Motta de 
Oliveira, em Cascavel.

O programa foi criado pelo 
governo federal no âmbito do 
Minha Casa, Minha Vida. O projeto 
prevê 57 casas no assentamento 
e algumas famílias já se adianta-
ram para fazer a mudança, caso de 
Tereza Aparecida da Silva.

“Nós trouxemos os sofás e 
as camas porque estamos muito 
ansiosos e animados com a 
mudança, então trazer as mobílias 
aos poucos é o que está nos aju-
dando a conter a ansiedade”.

Ela conta que a nova casa vai 
facilitar até mesmo na hora da lim-
peza. “Principalmente em questão 
de sujeira, porque aqui venta muito e 
entra muita poeira dentro de casa”.

“Hoje foi feita uma vistoria minha, 
pessoal, com os engenheiros da 
Cohapar e a área social, para eu 
conhecer e avaliar a qualidade das 
construções. Nós escolhemos duas 
casas, por serem próximas e por 
estarem concluídas”, explica o pre-
sidente da Cohapar, Jorge Lange. 

Das 57 casas, 55 já estão con-
cluídas e as outras duas estão 

Cohapar vistoria casas

sendo finalizadas. “A Caixa soli-
citou que alguns detalhes fossem 
finalizados, como a construção do 
piso. Então a Cohapar verificou a 
situação e conseguiu mais material 
para finalizar a obra”. 

Lange estima que em duas 
semanas os moradores já possam 
se mudar, após vistoria da Caixa.

Construção 
A construção dos 57 imóveis 
começou há um ano e meio. Cada 
casa custou R$ 34.200 e os recursos 
foram liberados pelo governo fede-
ral. A mão de obra foi contratada 
pelas famílias. 
“As famílias contratam um pedreiro 
e têm acompanhamento da enge-
nharia da Cohapar”, explica o presi-
dente da companhia, Jorge Lange. 
As casas seguem projeto da Cohapar. 

Critérios de seleção 
O PNHR foi realizado em Cascavel por uma parceria dos governos federal, 

estadual e municipal.  De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, 
mais de 90 famílias de agricultores estavam na lista do programa e as que 

preencheram os critérios foram contempladas. Um dos principais critérios era 
a renda familiar. Os agricultores foram divididos em três grupos: o primeiro 
cuja renda anual não ultrapassasse R$ 17 mil; o segundo que não ultrapas-

sasse R$ 33 mil e o terceiro que não ultrapassasse R$ 78 mil.

 TEREZA 
da Silva leva 
aos poucos os 
móveis para a 
nova casa 

As famílias foram realocadas no 
assentamento pelo Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) em 2012. Os moradores 
faziam parte do MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-
-Terra), mas receberam um termo 
de cessão de uso ao serem realo-
cados pelo instituto.
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de Paloma para entrar na mansão. Sinistro obriga Wagui-
nho a participar do assalto. Mario avisa a Nana que Jesse 
Júnior a convidou para um piquenique. Alberto confessa 
a Paloma que tem vergonha de como agiu com Eric no 
passado. Mario revela a Nana que armou o piquenique 
para eles reviverem sua história. Mario e Nana se beijam.

A DONA DO PEDAÇO
Jô transfere seu dinheiro para Bill, e Téo a incen-

tiva. Kim dispensa Márcio para ficar com Paixão. Eusébio 
acusa Cornélia de ter roubado seu dinheiro. Agno afirma 
a Cássia que não pode arrumar uma namorada. Cássia 
desabafa com Lyris. Camilo procura Vivi. Antero elogia 
Evelina. Maria da Paz agradece a ajuda de Téo em seu 
plano para tentar ajudar Jô a mudar. Fabiana implica com 
Britney. Beatriz comunica a Zé Hélio que não irá mais 
encontrá-lo. Régis diz a Roma que deseja saber se é o 
pai de Arthur. Kim discute com Jô. Sílvia faz sucesso com 
suas fotos na internet. Camilo conta a Vivi o que descobriu 
sobre o passado de Chiclete. Fabiana chantageia Jô.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
As crianças do Clubinho ficam intrigados com a som-

bra de uma criança que viram na casa de Pendleton. 
Débora e Afonso acertam os detalhes para a festa de 
casamento. Marcelo avisa os policiais que Waldisney está 
mesmo na casa de Luisa. Ruth impede que Bento atenda 
as ligações de sua casa deixando o menino desconfiado. 
Mirela arruma suas malas para ir ao sítio de seus pais. 
Débora se oferece por ficar responsável pela parte admi-
nistrativa do CLP. Pendleton negocia com Waldisney.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Mateus e Joaquim conseguem fazer uma fogueira. 

Priscila se encanta com as roupas de Isabela e chama 
até Regina de mãe. “Deve ser muito legal ser você”, diz 
para Manuela, que finge ser Isabela. Priscila chora, diz 
que sente inveja dela e que possui uma mãe que nem liga 
para ela. Mateus conta uma história de terror e assusta a 
todos. Aparece uma cobra dentro da barraca das crian-
ças e todos gritam. Frederico aparece vestido de terno e 
segurando a Bíblia Sagrada. Lurdinha estranha.

TOPÍSSIMA 
Andrea ameaça matar Lara caso Sophia não retome 

a presidência. Sophia se recusa a revelar o nome do pai 
de Andrea. Furiosa, Madalena proíbe Fernando de falar 
com Andrea. Lima se oferece para levar Sophia para casa 
e fazer uma massagem. Paulo Roberto debocha de Rafael 
ao saber que ele e Gabriela estão se guardando para 
depois do casamento. Lima faz massagem em Sophia e 
ela acaba se entregando a ele.

O RICO E LÁZARO 
Zedequias diz que é preciso manter o controle. Zac 

e Asher observam a aproximação do exército inimigo. 
Rabe-Sáris segue ao lado do irmão. Nebuzaradã avisa 
que eles passarão um bom tempo cercando Jerusalém. 
Alguns meses se passam e os babilônicos começam a 
desfazer o acampamento. Jeremias avisa a Zedequias 
sobre seu fim. Absalom pede a mão de Dana para Ravina. 
Fassur acusa Jeremias de traição e incita o povo contra 
o profeta de Deus. 

MALHAÇÃO 
Filipe teme que Lígia e Joaquim descubram que Rita 

se encontrou com Nina. Milena se incomoda ao ver Daniel 
e Jaqueline dançando juntos. Meg confessa a Martinha 
que deseja que Guga seja o pai de seu bebê. Camelo 
alerta Cléber sobre Nanda. Raíssa acredita que Camelo 
esteja com ciúme de Nanda. César e Vânia conversam 
com Jaqueline sobre seu futuro nos estudos. Camelo 
explica a Raíssa sobre sua desconfiança com a apro-
ximação de Nanda e Cléber. Marquinhos arma para que 
Anjinha descubra a parceria entre Cléber e Nanda. Nanda 
provoca Anjinha. Karina comenta com Lara sobre Jaque-
line. Milena revela a Jaqueline que Karina fez intriga contra 
ela por causa de Daniel. Osório, pai de Meg, pressiona 
a filha a fazer o teste de paternidade no bebê. Nina diz o 
nome de Rita na frente de Lígia.

BOM SUCESSO
Sinistro sugere que Stefany siga Paloma para saber 

onde ela trabalha. Francisca descobre que Luan precisa 
arrumar um emprego. Sinistro decide sequestrar a família 
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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- PAULO HENRIQUE SALLES COSTA E KARINE DANIELLE DEMEZUK ANZOATEGUI
2- VILMAR JOSÉ DE VARGAS JUNIOR E RENATA DE SOUZA LONGO
3- HERON SIMON VALMINI E HEVELYN EDUARDA ZAMBONI DOS SANTOS
4- MANOEL NASCIMENTO BARBOSA E CLARICE DA COSTA
5- EDER MENDONÇA PAIM E KLECI VARNA DEREM
6- ADRIANO MARTINELI E PATRÍCIA PERDUM
7- RENAN DE OLIVEIRA E FRANCIELI MARCHALEK BASTOS
8- DIOGO ALEXANDRE DE CASTILHO BALDUS E JUSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA
9- JONATAN ANTONIO CEBULISKI E NILVA LOPES DOS PRAZERES
10- HUGO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO E ANDRESSA CAMILA SPECHT
11- GUILHERME FERNANDO BUENO DOS SANTOS E PATRICIA VILATORO DA SILVA
12- EVANDRO DALLA CORTE E MONIKI VALÉRI RAMOS
13- RUY WAGNER ASTRATH E REJANETE BEATRIS SCHONS
14- EVERSON DE OLIVEIRA MOLINA E KATHELIN VANESSA DOS SANTOS
15- JORGE EDUARDO SATO E JULIA SPIAZZI ODIA 

Fauze apresenta prova contra 
Dalila durante depoimento 

Em Órfãos da terra, Dalila se desespera com o 
depoimento de Fauze. Latifa/Rebeca e Ester exigem 
que Abner encontre outro emprego. A Juíza aceita 

incluir no processo a prova contra Dalila apresentada 
por Fauze. Letícia se anima com o relato de Faruq 

sobre seu trabalho no hospital e pensa em se juntar 
a ele. Miguel decide empregar Abner. A Juíza toma o 
depoimento de Dalila. Bruno comemora seu prêmio 

com Marie, Martin, Teresa e Norberto.  
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Você vai ser motivado por jovens a seguir 
em frente, seu entusiasmo interior renas-
cerá. Oscilações dramáticas no seu ritmo 
diário vão te deixar cansado. Admita que 
você está exagerando.

Você está encontrando coisas mais calmas. 
É hora de dar um passo atrás em relação às 
últimas semanas. Você vai estar em excelente 
forma hoje, especialmente se você se concen-
trar em seu esporte favorito.  

Você terá que fazer compromissos entre o 
sonho e a realidade, você tem que admitir 
que isso é essencial. Sua saúde geral está 
bem outra vez e vai ser mais fácil abandonar 
um mau hábito.

Você está alternando entre sonhar acordado e a 
necessidade de ação. Este refrão está tornando 
você indescritível hoje. O exagero de esforço 
físico ou exercício inadequado para a sua consti-
tuição está lhe causando dores, mas não desista.

Alguns diálogos estão se transformando em 
controvérsias. Sua vontade de comer o está 
pressionando a comer coisas gostosas. Seria 
uma boa ideia pensar sobre o seu físico, o que 
também melhorará seus níveis de energia.

As pessoas ao seu redor vão admirar você pela 
sua generosidade e compreensão. Seu estilo de 
vida não está deixando você cuidar de si mesmo 
corretamente - você precisa desacelerar e esca-
par mentalmente para sair do estresse. 

Sua autoconfiança está em uma trajetória cres-
cente e sua sede de vida está iluminando a 
atmosfera ao seu redor. Você será apreciado! 
Seus instintos estão apontando você na dire-
ção certa.  

Você precisa escapar de sua rotina e isso vai lhe 
trazer sorte! Novas experiências estão lhe espe-
rando. Você vai sentir um entusiasmo renovado 
e está em grande forma geral, não exagere com 
qualquer coisa e você vai ser capaz de mantê-la.

Existem escolhas e acordos a serem feitos 
sem mais espera. Você está pronto! Você 
está precisando desesperadamente de um 
feriado e de algum tempo sozinho para 
poder fazer um balanço.

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter 
discussões sérias. Evite debates acalorados 
que gastarão sua energia em vão. Você pode 
fazer isso, não tenha medo, apenas pense 
sobre as coisas com calma.

Você está mais orgulhoso do que nunca por 
manter suas promessas e ficará satisfeito com 
si mesmo e suas ações hoje. Não passe horas 
falando sobre problemas de saúde com algumas 
pessoas, isso faz você parecer hipocondríaco.

As boas notícias estarão à vista e o sentimento 
no ar hoje só vai aumentar a sua confiança. 
Aproveite ao máximo a relativa calma de hoje 
para realmente pensar sobre o que está fal-
tando em sua dieta.
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cão suíço,
ajuda em
resgates

Filme (?):
produto

do cinema
trash

Consoli-
dação das

Leis do
Trabalho

Símbolo de
coulomb

(Fís.)

Grama
(símbolo)
O disco
de vinil

Nélson
Piquet, 

ex-piloto 
Injusta

Esqui, hipismo ou
vôlei de praia

Formas da atividade
elétrica cerebral

Lição
Ingredien-
te do gua-

camole
(?) de Ar-
mas, atriz
de "Blade
Runner
2049"

Prender
com corda

Defeituo-
so (gíria)

(?) de 
Itamaracá,

cantora 
de ciranda
A terceira

vogal

Padecer;
sofrer
São

(abrev.)

Lista, em
inglês

Mercedes 
(?), ativista
e expoente
da música 
argentina

Células do
sistema
imuno-
lógico

Termi-
nado;

acabado

(?) da cannabis: é apoiada pelos 
defensores de seu uso medicinal

Apresentou
o "Vídeo
Show"

Órgão da ONU
Medição do relógio de empresas
de energia elétrica

3/ana. 4/list. 6/iníqua — zicado. 7/abacate.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
21 
02 
03 
26

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Suspeito de agressão é preso
A Polícia Militar encaminhou à delegacia na tarde de ontem (9) um homem sus-

peito de agredir Adenilson Ribeiro Guimarães, 48 anos. Adenilson foi esfaqueado 
horas antes, no começo da tarde, dentro de uma casa na esquina das Ruas Safira e 
Turmalina, no Bairro Esmeralda, em Cascavel. Ele teve ferimentos moderados e foi 

encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves. 

 Vai a júri popular hoje (10) 
no Fórum de Cascavel Cleverton 
Ferreira dos Santos, acusado da 
morte de Mikael Oliveira de Lima, 
29 anos. O crime aconteceu no dia 
28 de junho do ano passado na 
Rua Lagoa Bonita, Bairro Morumbi, 
em Cascavel. A vítima foi esfa-
queada e ficou em estado grave, 
chegou a passar por cirurgias, mas 
morreu no hospital. 

A suspeita inicial era de que se 
tratava de um assalto, mas quando 

Foragido da PEC 
é recapturado 
Um rapaz de 27 anos que 

estava foragido da PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel) 

há cerca de uma semana foi 
recapturado na tarde de ontem 
(9) pelo GDE (Grupo de Diligên-
cias Especiais) de Cascavel. O 
homem foi encontrado em uma 
rua próximo à casa de familia-
res no Bairro Santa Felicidade.

O detento fugiu quando pres-
tava serviços externos. Essa 
já é a segunda fuga do rapaz, 
que já havia fugido do local na 
rebelião de 2017 e também 

recapturado pelo GDE. Ninguém 
havia divulgado a fuga dele.

Com diversas passagens 
pela policia, ele responde por 
receptação, furto e homicídio 
em Toledo; desacato, ameaça 
e lesão corporal em Palotina; 
receptação e tráfico de drogas 

em Cascavel. Esteve preso 
condenado pela prática de trá-
fico de drogas e receptação há 

mais de oito anos.

a Delegacia de Homicídios prendeu 
Cleverton, como suspeito, ele teria 
confessado crime, afirmando que 
tinha visto a vítima com a ex-com-
panheira dele e que, por ciúmes, 
esfaqueou-o, mas disse que não 
tinha intenção de matá-lo. 

A acusação é de homicídio qualifi-
cado por recurso que dificultou a defesa 
da vítima, já que a agrediu durante a 
noite e quando andava na rua. 

O réu responde ao processo em 
liberdade.  

Acusado de matar 
por ciúmes vai a júri

 A
ÍL

TO
N

 S
A
N

TO
S

  

NÃO HÁ informações 
do motivo da agressão



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos
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 Um incêndio ambiental de 
grandes proporções destruiu 
uma extensa área de vegetação 
e reserva de eucaliptos no Bairro 
Guarujá, nas proximidades do 
aeroporto de Cascavel, na tarde 
de ontem (9). 

Por conta da vegetação seca 
e das rajadas de vento, que de 
acordo com o Simepar (Sistema 
Meteorológico do Paraná) chega-
ram a 70 km por hora, as cha-
mas se espalharam rapidamente 
e diversas equipes do Corpo de 
Bombeiros trabalharam no com-
bate ao fogo. 

Bombeiros do Aeroporto tam-
bém auxiliaram no trabalho que 
levou mais de duas horas para ser 
concluído. A fumaça densa enco-
briu o aeroporto em alguns momen-
tos, mas não houve registro de que 
algum voo tenha sido prejudicado. 

Outro incêndio ambiental de 
grandes proporções foi registrado 

na BR-277, próximo a Santa Tereza 
do Oeste. Uma grande área de 
vegetação foi consumida pelo fogo. 
O trabalho de controle das chamas 
também durou mais de três horas. 

 

MORADORES temiam que as chamas atingissem 
residências próximas ao local

Fogo destrói área 
perto do aeroporto

Entidades confiram apoio à Apac
Depois do presidente da OAB e do Cogesp (Conselho de Gestores de Segurança 

Pública de Cascavel), Jurandir Parzianello, pedir discussão pública sobre a implan-
tação da Unidade Penal no sistema Apac em Cascavel, frente à mobilizações 

políticas e comunitárias contrárias, ontem (9) foi a vez de o Conseg (Conselho 
Comunitário de Segurança Pública) emitir nota de apoio à Apac. 

No documento a entidade explica que o modelo de tratamento aos presos busca 
a ressocialização do indivíduo e que 95% dos apenados não voltam a praticar 

crimes, enquanto nos modelos tradicionais esse índice é de apenas 30%. 
Informou também que a verba para a construção do presídio é federal, vinda do 

Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), especificamente para esse fim. 
O promotor de Justiça Alex Fadel também é favorável à Unidade Penal no sistema 
Apac e acredita que a recuperação dos apenados traria benefícios ao Município, 
diminuindo a reincidência e a violência. “A forma como o condenado é tratado 

na Apac, com rigidez, mas trabalhando, estudando, assumindo responsabilidades 
com os outros condenados, faz com que, quando colocado em liberdade plena, 

ele pense bem antes de delinquir novamente”, avalia Fadel. 
O presidente da Apac Cascavel, Alci Rotta Júnior, afirma que diversas audiências 
públicas foram realizadas desde que a associação foi implantada na cidade, mas 

se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida.  
Ele ainda adiantou que nos próximos dias deve ir a Curitiba tratar sobre a verba 

para a construção, que é de R$ 11 milhões e já está na conta do Estado, e também 
sobre o custeio da unidade, que seria de aproximadamente R$ 300 mil mensais. 
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As equipes de base do handebol cascavelense se destacaram na 19ª Copa Oeste, encerrada no fim de semana em Foz do Iguaçu. No masculino, os pratas da 
casa do AC5, de Cezar Roberto Casagrande, terminaram a competição, realizada na categoria sub-18, com o troféu de vice-campeão, atrás apenas da equipe 
de São Miguel do Iguaçu. Já no feminino, o Santa Maria trouxe para casa o troféu de terceiro lugar, atrás de Mariluz (2º) e São Miguel do Iguaçu (1º).

 Líder da Série Ouro do Para-
naense com oito pontos de vanta-
gem para o segundo colocado, o 
Pato Futsal é o time a ser batido 
no Estadual 2019. Vem de nove 
vitórias seguidas, tem o melhor 
ataque, uma das melhores defesas 
do campeonato e venceu quase 
todos os candidatos ao título. 
Quase porque não conseguiu triun-
far diante do Cascavel, que nesta 
terça-feira, às 20h05, no Ginásio 
Dolivar Lavarda, visita Pato Branco 
disposto a encerrar um longo tabu.

Em 11 confrontos nas últimas 
três temporadas, contando jogos 
amistosos e por Série Ouro e Liga 
Futsal, a Serpente venceu apenas 
um: 3 a 1, na Neva, pelo returno 
do Estadual 2017. Antes, naquele 
ano, no qual ficou de fora da LNF, 
havia sido derrotado por 4 a 0 em 
Pato Branco, pelo 1º turno da Ouro.

No ano passado foram outros 
cinco confrontos, todos com vitória 
do Pato, sendo duas em amistosos 
(3 a 1 no Dolivar Lavarda e 4 a 0 
na Neva), duas pelo Paranaense (2 
a 0 no Oeste e no Sudoeste) e uma 
pela Liga (4 a 2 na Neva).

Este ano os rivais já ficaram 
frente a frente quatro vezes, sendo 

Liga Nacional
Pela Liga Nacional, o Cascavel Futsal 
caiu da liderança para a quarta colo-
cação depois da rodada de sexta-
-feira (6), a última da primeira fase. 
Entretanto, ontem ainda foi reali-
zado um jogo atrasado: Atlântico x 
Corinthians (ver resultado na página 
ao lado), válido pela 17ª rodada. 
Caso o Atlântico tenha vencido ou o 
jogo tenha terminado empatado, o 
Cascavel terá como adversário nas 
oitavas de final o Marreco. Já no 
caso de vitória corintiana, a Ser-
pente Tricolor terá como adversário 
o Jaraguá na próxima fase da Liga. 
Em ambos os casos, a equipe cas-
cavelense fará o duelo decisivo do 
mata-mata como mandante.

Cascavel desafia o Pato

HOJE - 20ª RODADA
20h30 Marreco x Ampére

24ª RODADA
20h05 Pato Futsal x Cascavel
20h30 São Lucas x Palmas
20h30 Foz Cataratas x Marechal

QUINTA-FEIRA  - 25ª RODADA
19h30 Campo Mourão x Dois Vizinhos

SÁBADO - 25ª RODADA
19h Cascavel x Ampére
20h30 Matelândia x Toledo
20h30 Palmas x S. J. dos Pinhais 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 56 23 18 2 3 93 40 53
2º Marechal 48 22 14 6 2 79 32 47
3º C. Mourão 48 24 15 3 6 81 43 38
4º Cascavel 45 23 13 6 4 69 43 26
5º Foz Cataratas 44 23 12 8 3 66 34 32
6º Marreco 43 23 13 4 6 66 56 10
7º Umuarama 37 24 11 4 9 67 57 10
8º Dois Vizinhos 36 23 11 3 9 56 53 3
9º Toledo 26 23 7 5 11 51 56 -5
10º Ampére 22 22 6 4 12 46 65 -19
11º S. J. dos Pinhais 15 23 3 6 14 60 104 -44
12º Palmas 13 22 3 4 15 49 81 -32
13º Matelândia 13 24 3 4 17 52 100 -48
14º São Lucas 6 23 1 3 19 36 107 -71

FUTSAL SÉRIE OURO

JOGOS DA SEMANA

FOTOS: ABEL DA BANCA/DIVULGAÇÃO

apenas dois valendo pontos, e nos 
quais o Pato somou 4: venceu pela 
Liga Nacional (2 a 0), em abril, e 
empatou (1 a 1) pelo 1º turno da 
Série Ouro, em junho, ambos no 
Ginásio da Neva. Antes, em amisto-
sos, os cascavelenses empataram 
(2 a 2) em casa e foram derrotados 
(2 a 1) como visitantes.  

O time
Para este compromisso, o técnico Cassiano Klein já não conta com ala Pedala, 

que ontem se apresentou à seleção brasileira sub-23 que disputará a Liga 
Sul-Americana de amanhã a domingo em Rosário, na Argentina. Além dele, 

Wilsinho segue fora, lesionado. Já Edimar e Rabisco, que eram dúvida, treina-
ram normalmente ontem e não preocupam para o jogo.
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PLACAR DE ONTEM
      LIGA FUTSAL

 Atlântico ?x? Corinthians 

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

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 39 18 12 3 3 41 18 23
2º Santos 37 18 11 4 3 30 18 12
3º Palmeiras 33 17 9 6 2 26 14 12
4º Corinthians 32 18 8 8 2 21 11 10
5º São Paulo 31 18 8 7 3 20 12 8
6º Internacional 30 18 9 3 6 22 16 6
7º Bahia 30 18 8 6 4 21 15 6
8º Atlético-MG 27 18 8 3 7 23 20 3
9º Athletico-PR 26 18 8 2 8 25 18 7
10º Botafogo 26 18 8 2 8 18 19 -1
11º Grêmio 25 18 6 7 5 24 22 2
12º Ceará 21 18 6 3 9 21 20 1
13º Fortaleza 21 18 6 3 9 21 25 -4
14º Goiás 21 18 6 3 9 17 29 -12
15º Vasco 20 18 5 5 8 16 25 -9
16º Cruzeiro 18 18 4 6 8 16 27 -11
17º Fluminense 15 17 4 3 10 20 26 -6
18º CSA 15 18 3 6 9 7 24 -17
19º Chapecoense 14 18 3 5 10 16 30 -14
20º Avaí 10 18 1 7 10 9 25 -16

 Corinthians 2x2 Ceará
 Vasco 0x2 Bahia
 Fortaleza 0x1 Fluminense
 Avaí 0x3 Flamengo
 Internacional 1x0 São Paulo
 Goiás 1x2 Palmeiras
 Cruzeiro 1x4 Grêmio
 Santos 1x1 Athletico-PR
 Botafogo 2x1 Atlético-MG
 CSA 2x0 Chapecoense

18ª RODADA

SÉRIE A

   SÁBADO
17h Flamengo x Santos
19h Palmeiras x Cruzeiro
19h Chapecoense x Vasco
21h Ceará x Botafogo

   DOMINGO
11h Atlético-MG x Internacional
11h Athletico-PR x Avaí
16h Grêmio x Goiás
16h Fluminense x Corinthians
16h Bahia x Fortaleza
19h São Paulo x CSA

19ª RODADA

JOGAM HOJE
 AMISTOSO

meia-noite Brasil x Peru
SÉRIE A

21h Palmeiras x Fluminense
SÉRIE B

18h45 CRB x B. de Pelotas
21h América-MG x Criciúma

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
15h45 Albania x Islândia
15h45 Inglaterra x Kosovo
15h45 França x Andorra
15h45 Lituânia x Portugal
15h45 Luxemburgo x Sérvia
15h45 Moldávia x Turquia
15h45 Montenegro x R. Tcheca 

 Vila Nova 0x2 Vitória
 B. de Pelotas 1x0 Londrina
 Criciúma 0x0 Ponte Preta
 CRB 1x2 Paraná
 São Bento 0x0 Figueirense
 Botafogo-SP 0x0 América-MG
 Guarani 2x3 Oeste
 Operário 2x1 Cuiabá
 Sport 2x1 Bragantino
 Coritiba 1x2 Atlético-GO

21ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 41 21 12 5 4 32 12 20
2º Atlético-GO 37 21 10 7 4 25 16 9
3º Sport 35 21 8 11 2 28 18 10
4º Coritiba 34 21 9 7 5 28 19 9
5º Operário 32 21 9 5 7 19 21 -2
6º Paraná 32 21 8 8 5 18 19 -1
7º Cuiabá 31 21 8 7 6 24 20 4
8º Ponte Preta 31 21 8 7 6 22 18 4
9º CRB 30 21 9 3 9 23 23 0
10º Botafogo-SP 29 21 8 5 8 20 22 -2
11º B. de Pelotas 28 21 8 4 9 16 20 -4
12º América-MG 26 21 6 8 7 19 22 -3
13º Londrina 25 21 7 4 10 24 27 -3
14º Vitória 24 21 6 6 9 20 27 -7
15º Criciúma 23 21 5 8 8 14 20 -6
16º Oeste 23 21 4 11 6 20 22 -2
17º Figueirense 22 21 4 10 7 15 19 -4
18º Vila Nova 21 21 4 9 8 13 19 -6
19º São Bento 20 21 5 5 11 23 30 -7
20º Guarani 19 21 5 4 12 15 24 -9

SÉRIE B

22ª RODADA
         HOJE

18h45 CRB x B. de Pelotas
21h América-MG x Criciúma

   QUINTA-FEIRA
21h30 Ponte Preta x Vila Nova

  SEXTA-FEIRA
19h15 Botafogo-SP x São Bento
20h30 Oeste x Operário
21h30 Atlético-GO x Bragantino

    SÁBADO
11h Londrina x Coritiba
16h30 Vitória x Guarani
19h Paraná x Cuiabá

     DOMINGO
16h Figueirense x Sport  

Segura o Peru?
 Três dias depois de enfrentar 

uma Colômbia que não entregou fácil 
o empate por 2 a 2, em Miami, o 
Brasil volta a campo na madrugada 
desta terça (10) para quarta-feira 
(11) para enfrentar novo adversário 
“mordido” com a seleção: o Peru, 
goleado na final da Copa América e 
adversário em jogo amistoso mar-
cado para a meia-noite (de Brasília) 
em Los Angeles (EUA).

Os peruanos tentarão se vin-
gar da derrota por 3 a 1 que deu 
o título continental aos coman-
dados de Tite no último dia 7 de 
julho, no Maracanã. Entretanto, no 
encontro de hoje, a situação das 
estrelas de cada equipe estará 
invertida: Neymar, que não jogou 
a Copa América reforça o Brasil, 
enquanto Paolo Guerrero, que 
jogou aquela final, pediu para não 

ser convocado para esta data Fifa 
para poder defender seu clube, o 
Internacional.

As duas seleções chegam a 
esta partida após não conseguirem 
vencer os últimos jogos, também 
disputados em terras estaduni-
denses. Enquanto o Brasil ficou no 
empate com a Colômbia, o Peru foi 
derrotado pelo Equador por 1 a 0, 
em Nova Jersey.

l As equipes
Para este jogo, o técnico Tite mantém 
Neymar entre os titulares, depois de 
sexta-feira (6) ele ter jogado os 90min, 
o que não acontecia desde maio, e 
marcado um gol e dado assistência para 
o outro, anotado por Casemiro. Ademais, 
Tite fará mudanças em todos os setores. 
Fagner, Militão, Jorge, Allan e David Neres 
devem entrar no time, nos lugares de 
Daniel Alves, Thiago Silva, Alex Sandro, 
Arthur e Richarlison. Já o técnico Ricardo 
Gareca, sem sua referência no ataque, 
seguirá apostando no uruguaio naturali-
zado peruano Gabriel Costa e em Kevin 
Quevedo, que fizeram suas estreias 
na seleção andina na derrota contra o 
Equador e se destacaram em campo.

l Histórico favorável
Este será o terceiro confronto em 
menos de três meses entre Brasil e 
Peru, depois de dois duelos na Copa 
América – a seleção de Tite goleou por 
5 a 0 na fase de grupos. O histórico dos 
confrontos entre os dois países é clara-
mente favorável ao Brasil, que venceu 
32 dos 45 jogos disputados, contra ape-
nas 4 vitórias peruanas e nove empates.
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