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PAI garante UTI a idosa de 
93 anos com risco de morte

Sem vagas na rede conveniada ao SUS, a Prefei-
tura de Cascavel acionou ontem o PAI (Programa 

de Atendimento Imediato) e garantiu que uma 
mulher de 93 anos, com risco iminente de morte, 

pudesse ser rapidamente internada na UTI. 
l Pág. 6

DIVULGAÇÃO

Cidade 
cheia

Se de dia os corredores 
do Centro Tecnológico 
estão cheios, quem ri à 
toa na semana de Show 

Rural são os bares e 
restaurantes de Cascavel, 
que lotam todas as noites. 

A temporada garante 
renda extra e até gera 

novos empregos.
l Pág. 7
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Leitura e cultura pelo mundo
Tudo tem me encantado nas visitas a países da Europa, como 

Portugal, França, Itália, Espanha, Suíça, Croácia, Montenegro, Grécia etc. 
Mas uma coisa que não posso deixar de notar é a quantidade de livrarias 
na França, na Itália, em Portugal e em outros países. Na Suíça, encontrei 
oferta de livros em feiras e sebos a céu aberto, como também em Veneza.

Em Lisboa existe uma livraria, a Bertrand, que atravessa uma quadra 
inteirinha. São livrarias enormes, verdadeiros templos de cultura. E a gente 
encontra pessoas lendo sentadas à beira do Tejo, na Praça do Comércio, 
aos pés da Torre de Belém, perto do Monumento dos Descobridores, nos 
gramados e nos bancos das praças, no metrô, no trem, nos ônibus etc. 
Na França, também são muitas as livrarias. Na Itália, até em Veneza, 
apesar das “cales” estreitas, elas são numerosas. Em algumas das vielas 
vi diversas, uma ao lado da outra.

Em Roma, ao lado do nosso hotel tínhamos uma e, na volta do jantar, 
à noite, havia como que um auditório nela e um clube de leitura estava 
em plena atividade. 

Então, leitura é uma coisa que faz parte do dia a dia dos europeus e 
pode ser até que o número de livrarias não pareça muito grande para quem 
vive ali, mas, comparado ao que temos no Brasil, a diferença é bem gritante.

Cultura é um diferencial no velho mundo, com certeza. A história 
secular de algumas cidades, ou milenar, como os casos de Roma e Veneza 
e algumas outras, é uma coisa que marca a gente.

Não há como andar em Veneza, em Roma, em Olímpia, em Pompeia, 
em Efésios, sem pensar que estamos pisando em chão que foi pisado por 
personagens dos mais importantes da história do mundo.

A cultura que se respira, que se pode testemunhar em lugares histó-
ricos, em cidades e monumentos tombados como patrimônios da huma-
nidade é uma coisa que impressiona sobremaneira.

A viagem de trem, de Roma para Genebra, principalmente depois 
de Milão, é de uma beleza indescritível. As vinhas, em Montreau, Sion 
e outras cidades pelo caminho, lembram o Douro, em Portugal. Mas há 
lagos, há os picos nevados, há a arquitetura, há também as árvores que 
lá ficam com as folhas mais amarelas do que em Portugal.

Viver essas visões, essas sensações, absorver toda essa beleza e 
toda essa informação e toda essa cultura não tem preço. É uma expe-
riência única.

Luiz Carlos Amorim é escritor, Cadeira 19 da Academia Sul-Brasileira de Letras. funda-
dor e presidente do Grupo Literário A Ilha - http://lcamorim.blogspot.com.br

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

 Ministra da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, Damares 
Alves e Luiz Henrique Mandetta 
(Saúde) lançaram a Campanha 

Nacional de Prevenção à 
Gravidez na Adolescência. A ação 

visa sensibilizar adolescentes, 
pais e responsáveis sobre os 
riscos de uma gravidez não 
programada. “O que foi dito 
é que tudo tem seu tempo”, 

explicou o ministro. 

‘‘
‘‘ ‘‘

‘‘“Tudo tem seu 
tempo: adolescência 
primeiro, gravidez 

depois”.
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Libertadores
O Corinthians inicia seu cami-
nho na busca pelo segundo 
título da Copa Libertado-
res nesta quarta-feira (5), 
quando enfrentará o Guaraní 
às 21h30 (de Brasília), no 
Estádio La Nueva Olla, no 
Paraguai, pelo jogo de ida 
da segunda fase da compe-
tição continental. O jogo de 
volta será em Itaquera na 
próxima quarta-feira (12). O 
classificado deste confronto 
vai pegar na terceira fase 
quem avançar de Cerro Largo 
(Uruguai) x Palestino (Chile). 
Quem avançar deste cha-
veamento, após o confronto 
da terceira fase, vai para 
o Grupo B, que conta com 
Palmeiras, Bolívar-BOL e 
Tigre-ARG. Os confrontos da 
fase de grupos começam no 
dia 4 de março.

O rival
Algoz do Corinthians na 
Libertadores 2015, o Guaraní 
chega para este jogo emba-
lado. Ao contrário do time 
brasileiro, a equipe paraguaia 
precisou passar pela primeira 
fase prévia da competição e 
se empolgou. Venceu o San 
José, da Bolívia, com um 
placar agregado de 5 a 0. O 
Guaraní aposta suas fichas 
nos seus homens de frente, 
em especial a trinca formada 
por Maná, Fernández e Angel 
Benítez: todos anotaram gols 
no mata-mata anterior.

Sul-Americana
O Vasco estreia na Copa 
Sul-Americana 2020 às 
21h30 desta quarta-feira (5) 
contra o Oriente Petrolero, 
da Bolívia, em São Januário. 
Após um começo ruim de 
temporada, com apenas 
uma vitória em cinco jogos e 
já eliminado da Taça Guana-
bara, o time de Abel Braga 
“muda a chave” para tentar 
um bom começo na compe-
tição continental, prioridade 
do clube neste início de 
2020. Na sul última parti-
cipação na competição, em 
2018, o Vasco foi eliminado 
na segunda fase, pela 
LDU, com placar agregado 
de 3 a 2 para o time equa-
toriano. O Oriente Petrolero 
é o atual quarta colocado 
no Campeonato Boliviano, 
com nove pontos conquis-
tados em quatro jogos. A 
partida desta noite, assim 
como toda a Sul-Ameri-
cana, tem transmissão 
exclusiva da DAZN.

Copa do Brasil

Paraná Clube, Londrina e Operário
definem hoje seu futuro na disputa

JOGAM HOJE
  LIBERTADORES
19h15 Cerro Largo x Palestino
19h15 Universitario x Cerro Porteño
21h30 Guaraní x Corinthians
21h30 The Strongest x At. Tucumán

  SUL-AMERICANA
19h15 Fénix x El Nacional 
19h15 Mineros x S. Luqueño
21h30 At. Nacional x Huracán
21h30 Vasco x Oriente Petrolero

  COPA DO BRASIL
15h30 Barbalha x Operário
15h30 Coruripe x Juventude
15h30 Independente x CRB
16h30 Santo André x Criciúma
20h30 At. Alagoinhas x Botafogo-PB
20h30 Bahia de Feira x Luverdense
20h30 São Luiz-RS x América-RN
20h30 Vilhenense x Boa Esporte
20h30 XV de Pirac. x Londrina
20h30 Santos-AP x América-MG
21h30 Aquidauanense x ABC
21h30 Caxias x Botafogo
21h30 Operário-MT x Santa Cruz
21h30 Palmas x Paraná
21h30 Ríver x Bahia
22h30 Fast Clube x Goiás

     CARIOCA
15h América x Nova Iguaçu
15h Friburguense x Americano

     FRANCÊS
15h Brest x Bordeaux
15h Lyon x Amiens
15h Montpellier x Metz
15h Nimes x Dijon
15h Reims x Nice
15h Toulouse x Strasbourg
17h Saint-Etienne x Marseille

    ITALIANO
16h45 Lazio x Verona

Curitiba - Competição 
que promete novamente 
ser memorável, a Copa do 
Brasil 2020 começa nesta 
quarta-feira (5) com 32 das 
91 equipes participantes em 
campo. Metade dos times 
que hoje abrirão a disputa 
já se despedirá no mesmo 
dia. Assim, os paranaenses 
Paraná Clube, Londrina e 
Operário já encaram a pri-
meira decisão do ano.

É que em sua primeira 
fase, a Copa do Brasil prevê 
jogo único para definir quem 
segue adiante. Esta etapa 
conta com 80 equipes que 
obtiveram suas vagas na 
competição pelos resultados 
dos campeonatos estaduais 
ou pelo ranking da CBF 
(Confederação Brasileira de 
Futebol). Na primeira fase, 

MAIS REPRESENTANTES
O Estado do Paraná ainda conta com outros três representantes 
na Copa do Brasil 2020: o Coritiba, o Toledo e o atual campeão 
Athletico. O Coxa e o Porco estrearão na próxima quarta-feira 
(12) na primeira fase, enquanto o Furacão iniciará a disputa dire-
tamente das oitavas de final. Para o Coritiba o compromisso na 
próxima semana será fora de casa, às 22h30 contra o Manaus, 
enquanto para o Toledo o desafio será no Estádio 14 de Dezem-
bro, ás 21h30, contra o Náutico.

GRANA EXTRA
A Copa do Brasil é o principal objetivo das equipes do interior, por 
sua premiação. Para se ter uma ideia, o empate nesta noite pode 
valer mais de R$ 1 milhão aos cofres de Paraná Clube, Londrina e 
Operário. É que apenas pela participação na primeira fase, os times 
receberão R$ 540 mil cada da CBF. Quem avançar para a segunda 
fase, receberá outros R$ 650 mil, totalizando R$ 1,190 milhão 
em apenas uma partida. Esses valores são os mesmos para o 
Toledo. Já o Coritiba receberá R$ 950 mil pela participação na 
primeira fase e mais R$ 1,3 milhão se avançar. Já o Athletico, 
por iniciar a disputa diretamente nas oitavas de final, embolsará 
R$ 2,6 milhões apenas por entrar em campo.

os times melhores ranquea-
dos jogam como visitante, 
mas possuem a vantagem 
do empate para se classifi-
car à segunda fase - na qual 
já não existe mais a vanta-
gem do empate, assim como 
nas fases seguintes.

Nesta quarta, os três 
paranaenses que entram em 
campo jogam fora de casa. O 
Fantasma de Ponta Grossa, 
aliás, dá o pontapé inicial à 
disputa às 15h30, contra o 
Barbalha, Estádio Inaldão, 
no interior cearense. Já o 
Tubarão desafiará o XV 
de Piracicaba às 20h30 no 
Estádio Barão da Serra 
Negra, no interior pau-
lista, enquanto a Gralha 
tricolor desafia o Palmas 
às 21h30 no Nilton Santos, 
em Tocantins.

Gralha contra
rival invicto
O Paraná Clube chega 

em alta para o duelo 
com o Palmas, às 21h30, 
depois do empate por 
1 a 1 no clássico com 
o Athletico, no qual o 
adversário utilizou sua 
equipe principal pela 
primeira vez no ano e a 
Gralha optou por uma 
formação alternativa.

Sem vencer há três 
jogos – tem ainda uma 
vitória e um empate na 
temporada -, o time para-
nista tenta a classificação 
diante de um adversário 
ainda invicto no ano. O 
Palmas acumula duas 
vitórias em jogos no Cam-
peonato Tocantinense, 
com cinco gols marcados 
e nenhum sofrido.

Nesta noite, outro 
adversário do Paraná 
Clube é o gramado do 
Estádio Nilton Santos. 
O diretor de futebol Alex 
Brasil criticou a situação 
do campo de jogo. Ainda 
assim, o time quer deixar 
uma boa impressão, ainda 
mais depois da visita de 
um dos investidores do 
grupo russo que está inte-
ressado em injetar grana 
na equipe.

Tubarão mudado em Piracicaba
Equipe que tem alter-

nado entre vitórias e der-
rotas nos cinco jogos reali-
zados em 2020, o Londrina 
desafia o XV de Piraci-
caba, às 20h30, em busca 
ao menos de um inédito 
empate na temporada. Isso 
lhe bastaria para avançar 
de fase e rechear os cofres 
com cerca de R$ 1 milhão 
nesta quarta-feira.

O Tubarão vem de der-
rota para o Coritiba por 3 
a 2, antes havia vencido 

o Toledo, perdido para o 
Athletico e vencido Cia-
norte e PSTC. Contra o 
Coxa, o atacante Júnior 
Pirambu substituiu o lesio-
nado Miullen e fez os dois 
gols de sua equipe. Com 
isso, deixa o técnico Ale-
mão com uma “pulga atrás 
da orelha”, já que o até 
então titular está recupe-
rado e apto a voltar a jogar.

Já duas mudanças estão 
certas na equipe. O volante 
Júlio Rusch retorna após 

Fantasma espera 
jogo complicado

Equipe paranaense 
que se destacou no cená-
rio nacional nos últimos 
anos, ascendendo da Série 
D à Série B em apenas dois 
anos, o Operário espera um 
jogo complicado esta noite 
com o Barbalha, às 15h30, 
no Ceará. Será o retorno do 
Fantasma à Copa do Brasil 
depois de três anos.

Na última vez que dis-
putou a competição, em 
2016, o formato de dis-
puta era outro e a equipe 
ponta-grossense chegou 
até a segunda fase, depois 

de passar pelo Criciúma e 
cair diante do Paysandu, 
em jogos mata-mata.

Neste ano, na estreia no 
formato atual, o Operário 
só precisa de um empate 
para chegar à segunda fase. 
Ainda assim, esperta que 
encontrará dificuldades.

“Assistimos aos jogos do 
Barbalha e estamos muito 
atentos. Sabemos que é 
uma equipe que procura se 
impor em seus domínios e 
tem um histórico bom den-
tro de casa”, disse o técnico 
Gerson Gusmão.

ter ficado fora contra o 
Coritiba por questões con-
tratuais e o meia Matheus 
Bianqui volta após se recu-
perar de lesão muscular.
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Paranhos terá baixa 
no secretariado 

n Reportagem: Josimar Bagatoli 

O desfalque no primeiro 
escalão do Paço Munici-
pal deve ser grande para 
a campanha eleitoral em 
Cascavel. Grandes aliados 
do prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) devem deixar 
as pastas para enfrentar as 
urnas. Até agora, existem 
cinco potenciais candidatos 
à Câmara de Vereadores e 
até para a prefeitura.

Com grande aceitação 
popular nos bairros, em 
breve o secretário Adelino 
Ribeiro deixa o comando 
da Secretaria de Serviços e 
Obras Públicas. Ainda está 
incerta a vaga pleiteada - 
de prefeito, vice ou verea-
dor; nenhuma possibilidade 
está descartada, inclusive a 
de formar chapa com Para-
nhos na reeleição, pois o 
próprio prefeito está cons-
truindo o grupo e buscando 
um vice forte para disputar 
votos em uma das maiores 
e mais importantes cidades 
do Estado. “Conversei com 
o Paranhos. Quero sair do 
cargo para ser opção na 
eleição municipal. Que 
cargo ainda não sabemos”, 
explica Ribeiro, que até abril 
terá que pedir exoneração. 

Filiado no PSC, ele tam-
bém possui atuação regional. 
“Fiz 22 mil votos nas cidades 
vizinhas, que me ajudaram 
muito. Não posso ocupar 
cargo público. No momento 
não quero atrapalhar o pro-
jeto político, que está muito 
bem. Se serei candidato ou 
não, o tempo vai falar”.

Um dois mais recentes 
nomeados na atual gestão, 
Adani Triches, que assumiu 
em novembro a presidên-
cia da Cohavel (Companhia 
Habitacional de Cascavel), 
disponibilizou-se ao partido 
como opção para disputar 
vaga no Paço. Ele já esteve 

no pleito passado, quando 
formava chapa com Wal-
ter Parcianello, pelo MDB. 
Porém, o próprio Cidadania 
já teria firmado compro-
misso para a reeleição de 
Paranhos. “Houve essa 
decisão de apoio, mas 
estou pronto, caso assim 
entenda o par tido. Hoje a 
tratativa é que eu não seja 
candidato pelo conjunto”, 
afirma Triches.

Na educação, a grande 
aprovação da categoria tem 
elevado a possibilidade de 
Marcia Baldini, secretária 
municipal, também angariar 
votos - se não a vereadora, 
como vice de Paranhos. 

Outro que aparece bem 
cotado é Hudson Mores-
chi Júnior. Sua atuação 
à frente da Secretaria de 
Assistência Social seria 
o grande impulso para se 
lançar candidato a verea-
dor, o que, segundo ele, 
depende “da decisão do 
grupo ligado ao prefeito”.

Quem já decidiu pela 
saída é o bombeiro Nei 
Haveroth, da Secretaria de 
Agricultura. Ele será can-
didato a vereador e logo 
se desligará da empresa 
pública. Haveroth já foi 
vereador pelo PSL e é 
primeiro suplente na atual 
legislatura. “Temos a inten-
ção de colocar o nome para 
avaliação da sociedade e 
retornar ao Legislativo”, 
afirma Haveroth. “Nossa 
preocupação maior é a 
continuidade das ações. 
Na hora cer ta tomaremos 
as decisões e faremos 
tudo com base em um 
direcionamento do pre-
feito”, diz Haveroth, que 
em breve anuncia sua 
filiação ao Partido Verde.

MDB estará com Paranhos
Walter Parcianello, que chegou a assumir a Secretaria de 

Cultura e Esportes de Cascavel no início da gestão de Leonaldo 
Paranhos e deixou o cargo para disputar as eleições estaduais, 

ficará na presidência do IPMC (Instituto de Previdência do 
Município de Cascavel), acordo já definido pelo diretório para 

apoiar a reeleição da atual gestão.

Sem entrevistas
Pelos corredores do Show Rural, o ex-diretor-geral de 

Itaipu Jorge Miguel Samek evitou os jornalistas. À frente 
da binacional por 14 anos por indicação do ex-presidente 
Lula, Samek disse, educadamente, que preferia não dar 

entrevistas, tudo para evitar falatórios sobre possível uma 
candidatura em Foz. 

Fora do pleito
O advogado Leo Mion, 
que preside a Fundação 
Municipal de Cultura e 
Esportes, garante que não 
disputará essas eleições. 
Após mandato como 
vereador, no último pleito ele 
tentou a reeleição, fez 1.038 
votos e não conseguiu ocupar 
cadeira. Outro advogado com 
atuação política que integra 
o primeiro escalão municipal, 
Otto Reis Filho, que no último 
pleito fez 579 votos pelo 
MDB, diz estar “desanimado 
com a política” e que não 
pretende se lançar candidato. 
Otto coordena o Procon 
de Cascavel.

Apoios
Em outros escalões também 
haverá candidatos. O 
responsável pelo Território 
Cidadão, José Carlos da 
Costa, o Cocão, diz que não 
será candidato, mas que 
pretende apoiar diretores, 
entre eles, Jeferson, da 
Defesa Civil, e Américo, 
gerente do setor. O mesmo 
ocorre nas demais pastas 
municipais.

Otimismo
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) recepciona 

hoje o prefeito Ratinho 
Júnior (PSD) em clima 
de otimismo. Com as 
intervenções urbanas - 
muitas subsidiadas pelo 
governo estadual -, ele 
espera que a cidade tenha 
notório reconhecimento 
nacional. “Em breve 
seremos a quarta ou 
a terceira cidade mais 
importante do Estado, 
isso em um curto prazo”, 
diz Paranhos. Ratinho deve 
chegar às 15h ao Show Rural, 
onde falará com a imprensa.

Competência
O engenheiro ambiental 
João Vicente Bresolin 
Araújo, que por seis anos 
se dedicou à presidência 
da Ferroeste e há um ano 
estava no cargo de diretor 
de Fiscalização e Qualidade 
dos Serviços Públicos da 
Agepar (Agência Reguladora 
de Serviços Públicos 
Delegados de Infraestrutura 
do Paraná), decidiu deixar 
a carreira pública para se 
dedicar aos negócios da 
família. João foi um dos 
mais jovens presidentes 
da Ferroeste, mudando os 
rumos da estatal até que ela 
entrasse nos trilhos. Agora 
decidiu assumir desafios da 
vida empresarial.
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Saúde encaminha paciente 
para UTI da rede particular

Internada na UPA Veneza desde 
domingo (2) à tarde, uma mulher de 
93 anos foi transferida ontem para a 
UTI do Hospital São Lucas. Ela é a 
primeira paciente atendida por meio 
do PAI (Programa de Atendimento 
Imediato), que prevê o uso de leitos 
particulares para pacientes com risco 
iminente de mor te e sem vagas na 
rede conveniada ao SUS.

O médico Lísias Tomé coordenou 
as ações de transferência estabeleci-
das pelo protocolo com o médico Jyot 
Guiot e o diretor técnico do Samu, 
Rodrigo Nicácio. 

A paciente possui hipótese diag-
nóstica de sepse pulmonar por bron-
coaspiração e AVC (Acidente Vascu-
lar Cerebral).

Bastante emocionado, o prefeito 
Leonaldo Paranhos fez questão de 
acompanhar a transferência, na tarde 
de ontem. “Se o meu mandato aca-
basse amanhã, eu estaria feliz, porque 
eu sempre acreditei nesse programa e 
ele vai servir de modelo para todo o 
Brasil”, afirmou.

As despesas hospitalares serão 
de responsabilidade do Município de 
Cascavel. “O objetivo é que todos os 
pacientes sejam transferidos, quando 
necessário, pela via convencional, com 
o suporte do Estado, mas, quando isso 
não for possível, esgotadas todas as 
possibilidades, existe o PAI. Um compro-
misso do prefeito Paranhos que agora 
pode ajudar a salvar uma vida, e isso 
não tem preço”, frisou o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello.

SECOM

LUTA ANTIGA
A luta para que o Estado assuma 

a compra de leitos quando não houver 
vagas de UTI pelo SUS é antiga. Há 
sete anos, o então deputado estadual 
Leonaldo Paranhos protocolou uma PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) 
na Assembleia Legislativa do Paraná 
que instituiria o PAI em todo o Paraná. 
“Infelizmente, não foi possível naquele 
momento a gente instituir esse grande 
programa, mas em Cascavel, depois 
de muita luta, muitas barreiras, mui-
tos ‘nãos’, de cumprir rigorosamente 
investimentos na atenção básica, 
constituímos esse programa e hoje 
estamos transferindo uma senhora de 
idade que precisa de uma UTI e, por 
estarem ocupados todos os leitos da 
central de leitos, estamos fazendo o 
uso do PAI”, afirmou o prefeito.

NOVA FERRAMENTA
No formato atual de regulação de 

leito, primeiro buscam-se leitos de UTI 
na rede pública; depois buscam-se lei-
tos de UTI na rede privada credenciada 
ao SUS e, por último, recorre-se a leitos 
de UTI na rede privada não credenciada 
ao SUS. Com o novo formato previsto 
no PAI, a regulação seguirá essa ordem, 
mas, após esgotada a tentativa de leito 
na rede privada não credenciada ao 
SUS, o regulador buscará leitos de UTI 
extra, não cadastrados no Cnes (Cadas-
tro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde), na rede privada. Isso ocorre 
para pacientes com risco iminente de 
morte atestado por três médicos.

Mesmo internado, o paciente con-
tinua clicado na regulação e, assim 
que possível, será direcionado para 
leito SUS. 
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Se de dia o Show Rural lota o 
Centro Tecnológico Coopavel, à 
noite quem recebe grande público 
são os bares e os restaurantes de 
Cascavel. E muitos dão aquela esti-
cadinha nas casas noturnas.

Gerente de uma casa noturna, 
Ana Claudia Kissner Batista diz 
que desde domingo (2) o público 
aumentou. “Sent imos uma 
melhora em relação ao movi-
mento. Na segunda, que é um 
dia atípico e normalmente nem 
abrimos, tivemos um movimento 
bom e espontâneo de pessoas 
que nos disseram ser de fora da 
cidade e que estavam aqui por 

Bares e restaurantes 
lotam com Show Rural

conta do Show Rural”. 
Para atender a demanda e 

garantir bom atendimento, mui-
tos estabelecimentos tiveram que 
fazer ajustes na rotina. Funcioná-
rios extras, horário e expediente 
alongados, além de buscarem mais 
atrações musicais. “Ampliamos o 
horário de atendimento. Não abri-
mos na segunda-feira à noite, mas, 
devido à feira abrimos, e foi muito 
bom”, comemora José Roberto Gui-
lherme, dono de um restaurante. 

Proprietário de outra casa 
noturna, Marcelo Carlesso conta 
que as reservas para quinta (6) e 
sexta-feira (7) já estão esgotadas 

e que, para atender a demanda 
extra, precisou estender o aten-
dimento. “Antecipamos o nosso 
horário de abertura da casa, além 
disso, estendemos mais um dia, 
que é a quarta-feira”. 

“Alguns visitantes acabam pas-
sando pelo estabelecimento, mas 
a maioria dos frequentadores é o 
pessoal que trabalha no evento”, 
acrescenta Ana Claudia.

O Sindicato de Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares do 
Oeste do Paraná aponta que ape-
nas em dois dias de feira houve 
um crescimento de 20% no movi-
mento com relação a 2019.

Liga do Bem vai ao Show Rural
Com muita criatividade, a Liga do 

Bem contra o Aedes tem chamado a 
atenção do público que visita o 32º 
Show Rural. Na ação, agentes de 
endemias do Município incorporam 
super-heróis para mostrar que, se 
cada um fizer o seu papel, todos sai-
remos vitoriosos nessa guerra contra 
a dengue. Ao lado deles aparecem a 
“morte” e o temido “Aedes”.

A supervisora da equipe de Edu-
cação em Saúde, Nalva Maria de Sá 
dos Santos, diz que a iniciativa tem 
tido uma resposta bastante posi-
tiva da população, uma vez que o 
estande da prefeitura sempre está 
cheio. “Se você fala de dengue, o 
povo já está enjoado. Então, tivemos 
que chamar a atenção do público de 
uma forma lúdica. As agentes estão 
vestidas de heroínas para incentivar, 
principalmente, as crianças a serem 
os heróis de suas casas, ajudando 
a cuidar do quintal”. 

SECOM

Outra ação que tem atraído o 
público é o cartaz de “doação de 
filhotes”. Quem passa fica entu-
siasmado, mas tem um susto ao 
ver que os filhotinhos em questão 
são mosquitos da dengue. 

O estande conta ainda com exposi-
ção de larvas vivas e de animais peço-
nhentos, como escorpião e a aranha 

marrom, que também vitimam casca-
velenses, especialmente no verão. 

Vale lembrar que o Município 
declarou guerra contra o mosquito. 
Em Cascavel, o 1º LirAa (Levanta-
mento de índice Rápido Amostral 
por Aedes Aegypt) apontou 5,2% de 
infestação, um índice de alto risco 
para epidemia de dengue.
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termina o relacionamento com Davi. 
Ryan se embriaga e acaba lançando 
uma nova música. Vitória se mobiliza 
para conseguir uma ação coletiva con-
tra a PWA. Betina descobre que Tânia 
faleceu e tenta falar com Eunice, sua 
irmã. Nicete diz a Vitória que não pre-
judicará Álvaro. Álvaro exige que Lucas 
encontre Verena. Álvaro declara guerra 
contra Vitória.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Em busca de algumas informações, 

Luisa tenta reencontrar algum membro 
da Trupe Vagalume. Eric, Poliana e Filipa 
vão até a casa de João para finalizar 
o trabalho. Gleyce apresenta Mosquito 
para as integrantes do CLP. Débora pede 
para Mosquito não contar nada sobre os 
negócios que fez ela com Rato no pas-
sado. Nancy se queixa por nunca ter ido 
a casa de Waldisney. Débora aproveita o 
ao vivo do CLP para difamar a imagem 
de Marcelo para todos. Na O11O, Jeff 
fica indignado com a maneira com que 
é tratado por Roger. Bento descobre que 
João é o verdadeiro sobrinho de Ruth.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Otávio diz que ama Rebeca e tenta 

se reconciliar. Os dois se beijam, mas 
Nina chega e atrapalha o envolvimento. 
Giuseppe e Nico estão sem dinheiro 
para voltar ao vilarejo e não lembram 
nem o número do telefone de ninguém 
para pedir ajuda. No vilarejo, Fiorina fica 
aflita pela demora do marido. Safira vai 
até a gravadora e agradece Geraldo por 
ter doado sangue para Priscila. No hos-
pital, Aurora e Fortunato contam para 
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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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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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
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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

MALHAÇÃO
Filipe diz a Rita que precisa alertar 

Lígia. Madureira conversa com Lígia 
sobre Nina e Rita. Joaquim se incomoda 
ao ver Rita no quarto de Nina, e Filipe 
confronta o pai. Neide convoca as duas 
chapas do grêmio para uma conversa. 
Fafi flagra Andressa e Henrique se bei-
jando. Regina assume as contas da 
casa. Guga pede que Max aceite receber 
ajuda. Milena leva Daniel para conhecer 
sua antiga escola. Viana garante a Rita 
que, com a prova do suborno de Isaura, 
ela ganhará a guarda de Nina.

SALVE-SE QUEM PUDER 
Alan diz a Tarantino que o desapa-

recimento de Alexia está piorando a 
situação de Ignácio. Alexia/Josimara 
agradece Zezinho por ter cuidado dela 
e finge não se lembrar do beijo que deu 
no rapaz. Júnior e Bia tentam animar 
Agnes. Ivo comunica a Luna/Fiona, Ale-
xia/Josimara e Kyra/Cleyde que, para 
manter suas famílias vivas, foi neces-
sário confirmar a morte das três para 
despistar os bandidos. Juan pede satis-
fações a consulesa sobre a morte de 
Luna/Fiona. Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e 
Alexia/Josimara se unem para enfrentar 
a dificuldade da situação.

AMOR DE MÃE
Davi comemora o sucesso de seu 

protesto. Lurdes pede ajuda a Betina 
para encontrar Tânia. Miranda e Natá-
lia apoiam Vitória, que teme por seu 
futuro. Raul sente saudades de Vinícius. 
Álvaro sofre por causa de Verena. Vitória 

Carlos é baleado pela polícia 
Em “Éramos seis”, Carlos aceita viajar com Inês. Genu 

se preocupa com a integridade de sua família, por conta 
das manifestações políticas. Clotilde não consegue contar 
a Lola sobre sua gravidez. Isabel se encontra com Felício. 
Marcelo convence Carlos a conversar pessoalmente com 
Felício. Lúcio, Virgulino, Tião e Nero se dirigem à mani-
festação. Lola se preocupa com Alfredo. Isabel garante a 
Lola que não desistirá de seu romance com Felício. Inês 
se prepara para sua viagem com Carlos. Lola tem um 
mau pressentimento. Carlos é atingido por um disparo da 
polícia contra os manifestantes. 

Joaquim que os médicos diagnosticaram 
um distúrbio alimentar em Priscila, prin-
cípio de anorexia e, por isso, pedem a 
ajuda dele para convencer a garota a 
se alimentar.

AMOR SEM IGUAL 
Tobias barra a presença da irmã no 

local. O empresário gosta do desem-
penho dos jovens atletas e pede para 
comer em um lugar diferente. Tobias o 
convida para o Mercadão. José Antô-
nio espera por Donatella. Fernanda vê 
Tobias saindo com o empresário e os 
seguem. Maria Antônia usa Hugo para 
treinar as dicas dadas por Poderosa. No 
Mercadão, José Antônio fica animado 
com a presença de Donatella. Peppe 
pergunta a Seu Ernani se passou no 
teste. Tobias flagra Donatella no boxe de 
queijos conversando com José Antônio.

O RICO E LÁZARO 
Elga reclama do comportamento 

das gêmeas. Zelfa aconselha Zac 
a esquecer Joana, mas ele não a 
escuta. Matias acer ta um soco em 
Ebede-Meleque e manda o rapaz ficar 
longe de Gadise. Daniel se declara 
para Lia. Zelfa fica preocupada com 
Zac. Matias se apavora ao descobrir 
que Asher está vivo. Joana sai para 
dar uma volta sozinha. Nabucodono-
sor conversa com Aspenaz e cogita a 
hipótese de ter tido um filho fora do 
casamento. Zac procura por Joana. 
Com ciúmes do irmãozinho, Davi vai 
até o local onde Nabor está dormindo 
e pega uma almofada. Zac pede para 
falar com Asher.
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Reavalie a situação de forma diferente e não 
mantenha silêncio sobre o que você quer. Você 
precisa se afirmar. Psicologicamente, você está 
em sua melhor forma! Retomar alguma ativi-
dade de lazer seria uma boa escolha.

Você tem olhado de forma realista para as 
suas opções para o futuro e isso é obvio para 
aqueles que o rodeiam. Você está pronto para 
se lançar no cenário social. Você precisa de 
um pouco de ar fresco, afinal.

Você sabe que há força nos números e você tem 
um sentimento para as associações rentáveis. 
Faça um acordo. Você deve fazer um esporte de 
resistência para encontrar um melhor equilíbrio. 
Gaste sua energia de forma gradual.

Sua autoconfiança está melhorando, é hora 
de conversar com franqueza com alguém que 
você conhece. Seu corpo precisa de recarga, 
seria bom fazer um passeio e respirar um 
pouco de ar fresco.

Você terá a oportunidade de estabelecer contatos 
úteis e seria ideal dedicar tempo a isso em deta-
lhes. A sobrecarga mental está começando a mos-
trar suas garras e seria sensato levar isso em conta 
agora, antes de ser completamente dominado.

Você terá uma ideia clara das intenções de 
algumas pessoas. Há conclusões úteis que 
podem ser tiradas aqui. Você precisa aban-
donar hábitos antigos e revê-los de antemão 
antes de se dirigir na direção certa.

O telefone nunca para de tocar e os contatos estão 
indo bem. Não hesite em negociar e considerar os 
detalhes. Você vai ter que abrir mão de suas ideias 
fixas se quiser recuperar o seu dinamismo e refres-
car as ideias. O ar fresco é essencial.

Você sabe como animar o ambiente sem se sentir 
intimidado por pessoas que estão em seu caminho. 
Seria altamente recomendado melhorar o seu físico. 
Seu altruísmo levou você longe demais. Descanse 
um pouco e pense mais em si mesmo.

Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções 
subirão novamente à superfície e você con-
sequentemente terá dificuldade para controlar 
seus nervos quando fala.

Você tem mais chances de ir mais longe com 
as suas expectativas de modo a obter mais 
informações. Você está à vontade e confortável 
com você mesmo e ainda mais em sintonia 
com seu corpo. Mantenha o entusiasmo.

Você vai notar muito a falta de sensibilidade e 
verá claramente através dos jogos de certos 
indivíduos. Você se beneficia de uma mudança 
de energia e isso refletirá no seu interior. Tenha 
isso em perspectiva!

A influência de alguém próximo a você será bené-
fica e eliminará as suas dúvidas, por isso não se 
afaste. Você estará cheio de vitalidade e nada vai 
ficar no seu caminho, fisicamente falando! Seria 
melhor beber mais líquidos regularmente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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 A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) 
iniciou os trabalhos nesta semana da 19ª Legis-
latura. Para o deputado Marcio Pacheco (PDT), 
o ano será de muito trabalho e novos desafios. 
“Inicio o novo período legislativo renovado e 
com muita vontade de trabalhar pelo nosso 
Paraná, em especial para Cascavel e região. 
Vamos continuar com os debates transparentes 
sobre os assuntos importantes que atendam 
aos interesses de todos os paranaenses”, 
afirma Pacheco. 

No ano passado, o deputado bateu o recorde 
de leis de sua autoria aprovadas em Plenário. 
Foram 12. Dentre elas, a Lei 19.965/2019, 
que garante a isenção do pagamento de pedá-
gio para autistas, pessoas com down e outras 
deficiências em deslocamento para trata-
mento de saúde fora de seu município, e a Lei 
19.973/2019, que concede o título de Cidadão 
Honorário do Paraná para o jornalista J.J. Duran.

Como vice-presidente da CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça), que é considerada a 
mais importante da Alep, Pacheco relatou mais 
de 120 projetos de lei. “No ano passado, a CCJ 
bateu recorde de reuniões e projetos analisa-
dos e estamos animados em manter esse ritmo 
de trabalho e dar celeridade nas pautas que 
promovam o crescimento e o desenvolvimento 
do Paraná”, frisa.

Sobre as proximidades das eleições munici-
pais de 2020, Pacheco, que é pré-candidato a 
prefeito de Cascavel, ressalta que o foco agora 
é o trabalho legislativo: “Já não é novidade a 
minha pré-candidatura a prefeito, que é um 
apelo natural de lideranças da cidade”, disse 
o parlamentar. 

A sessão ordinária de abertura da 19ªLegis-
latura foi realizada na última segunda-feira (3) 
sob a presidência do deputado Ademar Traiano 
(PSDB) e com a presença do governador do 
Estado, Carlos Massa Ratinho Junior.

Durante a solenidade, o governador entre-
gou nas mãos do presidente do Legislativo 
Estadual a mensagem e o plano de governo do 
Poder Executivo para este ano. No documento, 
o governo expõe a situação econômica e finan-
ceira do Paraná e as ações a serem desenvol-
vidas ao longo do período, em cumprimento ao 
disposto no artigo 87, inciso X, da Constituição 
do Estado do Paraná. 

O ano será de muito trabalho e 
novos desafios, diz Pacheco
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Competição que promete nova-
mente ser memorável, a Copa do 
Brasil 2020 começa nesta quarta-
-feira (5) com 32 das 91 equipes 
participantes em campo. Metade 
dos times que hoje abrirão a dis-
puta já se despedirá no mesmo 
dia. Assim, os paranaenses Paraná 
Clube, Londrina e Operário já enca-
ram a primeira decisão do ano.

É que em sua primeira fase, a 
Copa do Brasil prevê jogo único 
para definir quem segue adiante. 
Esta etapa conta com 80 equipes 
que obtiveram suas vagas na com-
petição pelos resultados dos cam-
peonatos estaduais ou pelo ranking 
da CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol). Na primeira fase, os times 
melhores ranqueados jogam como 
visitante, mas possuem a vanta-
gem do empate para se classificar 
à segunda fase - na qual já não 

Paranaenses na 
Copa do Brasil 

existe mais a vantagem do empate, 
assim como nas fases seguintes.

Nesta quarta, os três paranaen-
ses que entram em campo jogam 
fora de casa. O Fantasma de Ponta 
Grossa, aliás, dá o pontapé inicial 
à disputa às 15h30, contra o Bar-
balha, Estádio Inaldão, no interior 
cearense. Já o Tubarão desafiará 
o XV de Piracicaba às 20h30 no 
Estádio Barão da Serra Negra, no 
interior paulista, enquanto a Gralha 
tricolor desafia o Palmas às 21h30 
no Nilton Santos, em Tocantins. 

Mais representantes
O Estado do Paraná ainda conta com outros três representantes na 

Copa do Brasil 2020: o Coritiba, o Toledo e o atual campeão Athletico. O 
Coxa e o Porco estrearão na próxima quarta-feira (12) na primeira fase, 
enquanto o Furacão iniciará a disputa diretamente das oitavas de final. 
Para o Coritiba o compromisso na próxima semana será fora de casa, às 
22h30 contra o Manaus, enquanto para o Toledo o desafio será no Está-

dio 14 de Dezembro, às 21h30, contra o Náutico.

Grana extra
A Copa do Brasil é o principal 
objetivo das equipes do interior, 
por sua premiação. Para se ter 
uma ideia, o empate nesta noite 
pode valer mais de R$ 1 milhão 
aos cofres de Paraná Clube, Lon-
drina e Operário. É que apenas 
pela participação na primeira 
fase, os times receberão R$ 540 
mil cada da CBF. Quem avançar 
para a segunda fase, receberá 
outros R$ 650 mil, totalizando 
R$ 1,190 milhão em apenas 
uma partida. Esses valores são 
os mesmos para o Toledo. Já o 
Coritiba receberá R$ 950 mil pela 
participação na primeira fase e 
mais R$ 1,3 milhão se avançar. Já 
o Athletico, por iniciar a disputa 
diretamente nas oitavas de final, 
embolsará R$ 2,6 milhões ape-
nas por entrar em campo.

O Cascavel Futsal entrou em sua segunda 
semana de treinamentos em 2020 na última 
segunda-feira (3). Nos últimos dias, de 
olho na participação na Copa Três Coroas, 
no Rio Grande do Sul, a Serpente Tricolor 
teve folga apenas no domingo (2), no 
calendário da preparação de pré-temporada. 
Nos demais dias, os jogadores tiveram ativi-
dades em dois períodos, incluindo treinos ao 
ar livre (foto), nos arredores do Ginásio da 
Neva. Nesta semana, a atividade ao ar livre 
será amanhã (6), às 9h, no Ciro Nardi, e 
a única folga também será no domingo (9). 
A equipe cascavelense fará seu primeiro jogo 
no ano na semana que vem, na quinta-feira 
(13), pela 1º rodada da Copa Três 
Coroas. A competição, além dos donos da 
casa, conta também com Pato Futsal, Minas, 
Criciúma e Passo Fundo.

CASCAVEL FUTSAL
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       LIBERTADORES
19h15 Cerro Largo x Palestino
19h15 Universitario x Cerro Porteño
21h30 Guaraní x Corinthians
21h30 The Strongest x At. Tucumán

          SUL-AMERICANA
19h15 Fénix x El Nacional 
19h15 Mineros x S. Luqueño
21h30 At. Nacional x Huracán
21h30 Vasco x Oriente Petrolero

        COPA DO BRASIL
15h30 Barbalha x Operário
15h30 Coruripe x Juventude
15h30 Independente x CRB
16h30 Santo André x Criciúma
20h30 At. Alagoinhas x Botafogo-PB
20h30 Bahia de Feira x Luverdense
20h30 São Luiz-RS x América-RN
20h30 Vilhenense x Boa Esporte
20h30 XV de Pirac. x Londrina
20h30 Santos-AP x América-MG
21h30 Aquidauanense x ABC
21h30 Caxias x Botafogo
21h30 Operário-MT x Santa Cruz
21h30 Palmas x Paraná
21h30 Ríver x Bahia
22h30 Fast Clube x Goiás

            CARIOCA
15h América x Nova Iguaçu
15h Friburguense x Americano

          FRANCÊS
15h Brest x Bordeaux
15h Lyon x Amiens
15h Montpellier x Metz
15h Nimes x Dijon
15h Reims x Nice
15h Toulouse x Strasbourg
17h Saint-Etienne x Marseille

               ITALIANO
16h45 Lazio x Verona

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
     LIBERTADORES

 U. de Chile 0x0 Internacional 

 O Corinthians inicia seu cami-
nho na busca pelo segundo título 
da Copa Libertadores nesta quar-
ta-feira (5), quando enfrentará o 
Guaraní às 21h30 (de Brasília), no 
Estádio La Nueva Olla, no Paraguai, 
pelo jogo de ida da segunda fase 
da competição continental.

O jogo de volta será em Ita-
quera na próxima quarta-feira (12) 
e o classificado deste confronto 
vai pegar na terceira fase quem 
avançar de Cerro Largo (Uruguai) 
x Palestino (Chile). Quem avançar 
deste chaveamento, após a ter-
ceira fase, vai para o Grupo B, que 
conta com Palmeiras, Bolívar-BOL e 
Tigre-ARG. Os confrontos da fase de 
grupos começam no dia 4 de março.

Em busca de iniciar o mata-mata 
em vantagem para definir a clas-
sificação em casa, o  Corinthians 
irá a campo no Paraguai com for-
mação semelhante à utilizada na 
vitória sobre o Santos no fim de 
semana, pelo Paulistão. O volante 
colombiano Victor Cantillo, um 
dos destaques da equipe alvine-
gra neste início de 2020, deve 
iniciar entre os titulares. Michel 
Macedo e Danilo Avelar, recupera-
dos, estão entre os relacionados 
para o compromisso. 

Reencontro com algoz

O Guaraní
Algoz do Corinthians na Libertado-
res 2015 (foto), o Guaraní chega 
para este jogo embalado. Ao con-
trário do time brasileiro, a equipe 
paraguaia precisou passar pela pri-
meira fase prévia da competição e 
se empolgou. Venceu o San José, 
da Bolívia, com um placar agre-
gado de 5 a 0. O Guaraní aposta 
suas fichas nos seus homens 
de frente, em especial a trinca 
formada por Maná, Fernández e 
Angel Benítez: todos anotaram 
gols no mata-mata anterior.

Sul-Americana
O Vasco estreia na Copa Sul-Americana 2020 às 21h30 desta 

quarta-feira (5) contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, em São 
Januário. Após um começo ruim de temporada, com apenas uma 
vitória em cinco jogos e já eliminado da Taça Guanabara, o time 
de Abel Braga “muda a chave” para tentar um bom começo na 

competição continental, prioridade do clube neste início de 2020. 
Na sul última participação na competição, em 2018, o Vasco foi 
eliminado na segunda fase, pela LDU, com placar agregado de 3 
a 2 para o time equatoriano. O Oriente Petrolero é o atual quarta 

colocado no Campeonato Boliviano, com nove pontos conquistados 
em quatro jogos. A partida desta noite, assim como toda a Sul-A-

mericana, tem transmissão exclusiva da DAZN.
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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