
Homem é morto com tiro
na cabeça no Santa Cruz; 
bandido fugiu de moto
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Com resultados positivos,
Conseg começa a ampliar o
Projeto Vizinho Solidário 

Casos de dengue dobram
em uma semana e Saúde
pede participação de todos

l Pág. 7

Gêmeas cascavelenses 
partem para rumos diferentes 
em busca do mesmo sonho

Sem vaga em Curitiba, 
paciente aguarda há 27
dias por cirurgia na UPA

Pacientes que precisam de cirurgias a laser para remoção de cálculos renais amargam uma longa 
espera nas UPAs de Cascavel. Um deles está há 27 dias nessa condição. O problema é que não há 

vagas em Curitiba e a rede pública de Cascavel não oferece esse procedimento. Diante da situação, a 
10ª Regional vai emprestar um equipamento para que o HU faça as cirurgias. l Pág. 7

SECOM

Feira do Teatro
A Feira do Teatro de Cascavel completa nesta quinta-feira dois anos de existência. O 
espaço oferece exposição e comercialização de produtos artesanais, com uma saborosa 
gastronomia e um local perfeito para encontro de gerações. As 58 barracas estão 
montadas nos fundos do Teatro Municipal e atendem todo domingo pela manhã. 
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 “Perguntaram-me 
por que não 

fechar [as fron-
teiras]. Isso não 

existe. Não tem eficácia 
alguma. Essa é mais uma 
gripe que a humanidade 

vai ter que atravessar. Das 
gripes históricas, essa tem 

letalidade 
menor (...) que a 
humanidade já 

superou”.  

Pátria amada implora mais 
união e menos confusão

Nosso país é rico, gordo e repleto de privilégios e privilegiados. 
Vivemos longas jornadas plenas de desavenças, atritos, dúvidas, medos 
e interrogações. Enquanto isso, a absoluta maioria de cidadãos brasileiros 
estudiosos e trabalhadores - crianças, jovens e adultos - vivenciam, pade-
cem e sofrem em decorrência da desunião e de confusões inconsequentes 
praticadas quase que diariamente por essa ou aquela pessoa, esfera, 
instância ou instituição.

O relacionamento mais produtivo e íntimo entre seres racionais e afetivos 
é aquele em que a comunicação é aberta e confiável, sem defesas, receios, 
discriminações e barreiras. Assim, dispensaria ficar toda hora justificando maus 
sentimentos, pensamentos, palavras, atitudes, decisões e ações. 

Humanamente, essas não são formas sensatas de enfrentar e superar 
problemas. Infelizmente, elas persistem há centenas de anos, e sempre 
querem justificá-las.

Reiteramos, como não são tratados e reconhecidos igualmente, os 
brasileiros não estão conseguindo ler, entender e viver a cidadania par-
ticipativa. Respeito é essencial nas pequenas e nas grandes coisas que 
fazemos e vivemos. Bastam duas palavras ofensivas para cortar as raízes 
e matar a paz que cativamos e cultivamos juntos com amor da razão, 
do coração e da transcendência. Não precisamos fazer esforços para 
visualizar o renascimento de crenças viciadas e práticas políticas que 
desanimam a população.

Quando nos propomos, indistintamente, a construir juntos a Pátria 
Amada, quatro condições são impostas: querer, decidir, agir e fazer tudo 
de forma cordial, voluntária e espontaneamente. O relacionamento entre os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federal, estadual e municipal, 
neste momento, pode não sobreviver à pressão de carências superlati-
vas, novas necessidades e tomada de decisões nos próximos anos. Há 
mal-estar sem igual em todos os quadrantes.

Cordialidade, maturidade, habilidade e bom senso levam ao cresci-
mento e ao desenvolvimento social, à satisfação e à realização pessoal, 
à alegria e à harmonia coletiva, ao prazer dignificante dos hormônios e 
neurônios. Isso não é religião, tampouco ideologia. É, sim, educação, ética, 
ordem, disciplina, organização, política, espiritualidade.

Pedro Antônio Bernardi é economista, jornalista e professor 
pedro.professor@gmail.com 

 JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Ministro da Saúde, 
Luiz Henrique 

Mandetta, que confir-
mou o primeiro caso 

de do vírus Sars-CoV-2, 
causador do novo 

coronavírus (Covid-19) 
no Brasil.
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ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE 
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte
pra gente vencer a dengue.

CONFIRA A BANDEJA 
ATRÁS DA GELADEIRA

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO 
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA 
DAS BROMÉLIAS

CUIDE DAS CALHAS, 
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA

O 
PERIGO 
ESTÁ 
NO SEU
QUINTAL.
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NOVA
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19 20 21 22 23 24 25

concurso: 1933

A russa Maria Sharapova, de 32 anos, decidiu se aposentar do 
mundo do tênis. O anúncio foi feito em um artigo na “Vanity Fair” e 
por meio de seu Instagram. Na publicação da revista, a tenista, que 
conquistou cinco vezes o Grand Slam - e 32 títulos ao longo da car-
reira -, citou que as lesões contribuíram para a decisão e contou um 
caso que exemplificou as dificuldades nos últimos meses. “Um deles 
[sinais] aconteceu em agosto passado no US Open. Trinta minutos 
antes de entrar na quadra, eu tinha um procedimento para entorpecer 
meu ombro para conseguir jogar. Lesões no ombro não são novidade 
para mim - com o tempo, meus tendões se desgastaram como uma 
corda. [...] Apenas pisar na quadra naquele dia parecia uma vitória 
final, quando é claro que deveria ter sido apenas o primeiro passo 
em direção à vitória. Compartilho isso não por pena, mas para pintar 
minha nova realidade: meu corpo se tornou uma distração”, disse ela.

Nova Iorque - Estadu-
nidense que é o maior nome 
da história do surfe, a “lenda 
viva” Kelly Slater, de 48 anos, 
está planejando construir a 
maior onda artificial do mun-
do no deserto de La Quinta, 
na Califórnia (EUA).

O surfista 11 vezes cam-
peão mundial se uniu à em-
presa de investimentos e de-
senvolvimento imobiliário 
Meriwether Companies e à 
Big Sky Wave Developments 
para lançar o projeto, que fi-
cará em uma comunidade 
planejada e cujo valor da obra 
passa de R$ 800 milhões.

Kelly Slater tem se em-

Surfe

Slater vai construir maior
onda artificial do mundo 

penhado na última década a 
criar opções artificiais para a 
prática do surfe, o que pode 
ser um trunfo para o esporte, 
que este ano estreará em Tó-
quio 2020, passar a fazer par-
te do programa olímpico.

Com uma equipe especiali-
zada, o lendário surfista iniciou 
em 2006 pesquisas para desen-
volver o projeto que em 2015 foi 
inaugurado na Califórnia mes-
mo, o Surf Ranch, na cidade de 
Lemoore. O local faz parde do 
Circuito mundial desde 2018 e 
tem Gabriel Medina como ab-
soluto. O brasileiro bicampeão 
mundial venceu as duas etapas 
disputadas no local criado para 

oferecer “ondas perfeitas”.
Entretanto, no Surfe Ran-

ch, que tem 700m por 150m, 
apenas um surfista pode com-
petir por vez. Nesse novo 
projeto, em La Quinta, cuja 
construção está prevista pa-
ra começar no início de 2021, 
com abertura em 2022, vinte 
e cinco surfistas poderão sur-
far ao mesmo tempo, sendo 
cinco deles na onda principal 
e 10 em cada uma das ondas 
menores que serão criadas 
nas extremidades. O projeto 
ainda depende de aprovação 
e deverá ocupar um terreno 
onde estavam previstas 750 
casas e um campo de golfe.

TÊNIS | Maria Sharapova anuncia aposentadoria
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
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 Os cortes implantados 
na Acesc (Administração de 
Cemitérios e Serviços Fune-
rários de Cascavel) têm resul-
tado na redução de custos na 
manutenção da estrutura. O 
mais significativo de todos é 
o de horas extras, que chega 
a 71% em três anos.

O pagamento pelo tra-
balho além do expediente 
aos servidores que fazem 
o trabalho de transporte de 
corpos só em 2017 chegou 
a R$ 337.986,66. Em 2018 
o valor caiu quase que pela 
metade (R$ 195.138,91), 
mas o resultado mais satis-
fatório com a contenção de 
gastos foi alcançado em 
2019, com o repasse de 
apenas R$ 96.667,38 em 
horas extras, ou seja, queda 
de 71% em dois anos.

A Acesc possui 40 servi-
dores efetivos. Os salários 
dos motoristas variam de 
R$ 1.394,08 (o menor) a 
R$ 11.294,62 (o maior). “A 
queda de gastos se deve à 
redução do quadro de servi-
dores e de gestão adminis-
trativa, priorizando a continui-
dade dos serviços prestados 
e gastos menores”, resume 
o superintendente da Acesc, 
Beto Guilherme.

No fim do ano passado, 
a autarquia abriu certame 
para ampliar a frota e reali-
zou registro de preços para 
aquisição de quatro novos 
furgões, totalizando R$ 440 
mil. A compra teve que ser 
encaminhada após um aci-
dente na PR-180, em outu-
bro, quando uma das viaturas 
ficou bastante danificada. 

Além disso, para comple-
mentar o trabalho de trans-
lado de corpos, a autarquia 
pretende terceirizar parte 
do serviço. Uma licitação 
por meio de registro de 
preço será realizada para 

PDI na conta da tarifa
Com a de cobrança do reajuste da tarifa na Justiça, as empresas 

que prestam o serviço de transporte público em Cascavel também 
negociam com o Município os gastos que tiveram com a compra 

de ônibus com portas à esquerda devido à faixa exclusiva nas 
avenidas, conforme o PDI (Programa de Desenvolvimento 

Integrado). O reequilíbrio financeiro ainda é averiguado pelo 
Município. As empresas argumentam que tiveram “perdas ao 

longo dos anos”. O contrato se encerra ano que vem. 

Contra agrotóxico
Após notificação do Ministério Público, agricultores terão 

que fazer a construção de barreiras ambientais entre áreas 
agrícolas e as Escolas Tomaz Antônio Gonzaga, Jangada 
Taborda, São Francisco de Assis e Reassentamento São 
Francisco. Ao todo, sete proprietários e arrendatários 

devem atender à exigência com o propósito de evitar danos 
à saúde das crianças e dos funcionários dessas instituições 

devido à proximidade das lavouras com as salas de aula.

Início do mês
Dias antes de as empresas 
ingressarem com ação na 
Vara da Fazenda Pública, o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) afirmou que anunciaria 
a nova tarifa no início de 
março, mesmo sem estar 
“muito animado ao tratar do 
tema”. Paranhos promete 
repassar à tarifa apenas o 
que estiver constatado em 
um pente-fino. “Estamos 
fazendo tudo com muita 
tranquilidade. Estamos 
verificando os itens da 
planilha, desde a saída 
e a entrada dos ônibus, 
verificação feita à noite 
pelos nossos técnicos”.

Sem intimação
A Procuradoria-Geral da 
Prefeitura ainda não foi 
intimada sobre a tramitação 
do processo na Justiça, 
aberto quinta-feira passada. 
A tarifa está em R$ 3,90 e 
chegaria a R$ 4,60 se todas 
as exigências das empresas 
fossem atendidas. Paranhos 
alega que, nesse momento, 
precisa de cuidado. “Se 
tivermos que pagar o 
reequilíbrio, a preocupação 
é grande”.

Carona na câmera
Mesma proposta que saiu 
do Palácio do Iguaçu para 
o videomonitoramento de 
obras públicas estaduais será 
apreciada em breve pela 
Câmara de Vereadores de 
Cascavel. A ideia foi copiada 
pela vereadora Nadir Lovera 
(Avante) que, no texto, 
estipula a implantação de 
câmeras em todas as obras 
custeadas pelo poder público 
municipal com valor superior 
a R$ 150 mil. A transmissão 
seria em tempo real pela web. 
Lovera estipula, inclusive, 
aplicação de multa diária de 
cinco Unidades Fiscais do 
Município às empresas que 
desrespeitarem a regra.

Observatório
O Observatório Social de 
Cascavel realiza no dia 17 de 
março, às 19h30, no auditório 
da Unipar (Universidade 
Paranaense), palestra gratuita 
com o tema “O Pacto pelo 
Brasil e o papel de cada um na 
transformação do País” para 
sensibilizar a comunidade. O 
palestrante será o presidente 
do Observatório Social Brasil, 
Ney da Nóbrega Ribas. 

Horas extras na Acesc
caem 71% em três anos

contratação de empresa para 
o serviço funerário dentro e 
fora do Estado, com valor 
máximo de R$ 147 mil. Os 
transportes dentro do Estado 
terão custo de R$ 2,08 o qui-
lômetro, podendo ser tercei-
rizados até 50 mil/km - R$ 
104 mil; os transportes fora 
do Estado terão custo de R$ 
2,15 e poderão ser contra-
tados até 20 mil/km, totali-
zando R$ 43 mil. “Tivemos 
um acidente com perda total 
do veículo. Com isso, verifica-
mos a necessidade de man-
ter um serviço emergencial. 
No caso de algum óbito, se 
os demais veículos estiverem 
ocupados, aciona o serviço 
terceirizado, pagando pelo 
quilômetro rodado”, diz Beto.

Para complementar o 
pacote de medidas adminis-
trativas, a Acesc está em pro-
cesso de contratação de uma 
empresa que ficará responsá-
vel pela limpeza de todos os 
cemitérios das áreas rural e 
urbana. O serviço deve ficar 
abaixo de R$ 1 milhão. 

Ano passado houve 
abertura de processo licita-
tório que teve uma série de 
impugnações das concorren-
tes. O valor máximo era de 
R$ 719,4 mil e previa apenas 
os cemitérios urbanos. O cer-
tame foi revogado. 

A autarquia decidiu 
incluir os espaços da zona 
rural e em breve o edital 
será lançado, com novas 
planilhas. “Vamos incluir 
também as capelas do inte-
rior e os cemitérios de Sede 
Alvorada, Juvinópolis, Rio do 
Salto, São João e Espigão 
Azul”, explica Beto. 

A empresa escolhida terá 
que destinar funcionários para 
cortes de grama, limpezas, 
demolições de sepulturas. 
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ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE  
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte pra gente vencer a dengue.

CONFIRA A BANDEJA 
ATRÁS DA GELADEIRA

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO 
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA 
DAS BROMÉLIAS

CUIDE DAS CALHAS, 
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA

O PERIGO ESTÁ  
NO SEU QUINTAL.
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 Já imaginou comandar sua casa 
apenas pela fala? Isso já é realidade de 
residências e prédios em vários locais do 
mundo. Graças à automação, a utilização 
da tecnologia tem facilitado o dia a dia 
das pessoas. 

A automação visa simplificar, orga-
nizar, substituir métodos de baixa efi-
ciência, melhorar a utilização do tempo, 
conferir maior produtividade e o principal, 
reduzir gastos. 

Em Cascavel, a Arqtech Automação 
atua nesse ramo há cinco anos. A empresa 
constituída apenas por mulheres atende 
residências, prédios e corporações de todo 
o Brasil. “A atuação da Arqtech Automação 
tem como finalidade utilizar as ferramentas 
que a tecnologia proporciona e integrar seu 
projeto com diversas funcionalidades para 
conforto e bem-estar”, explica a diretora 
comercial, Thais Giordani.

E agora, a empresa está prestes a ser 

Cascavel no “Oscar” da automação
conhecida no mundo todo. 

A cada dois anos, em Frankfur t, na 
Alemanha, ocorre a Light Building, a 
maior feira de iluminação e automação 
do mundo, que premia projetos inova-
dores. E a empresa Arqtech Automação 
está classificada entre os cinco finalistas 
da categoria global de eficiência energé-
tica, a única empresa da América Latina 
entre os finalistas.

“Nós estávamos concorrendo com 
mais de dez projetos [do Paraná]. Porém, 
estamos entre os finalistas da categoria 
global, que é o mais alto escalão... nunca 
uma empresa brasileira esteve entre esses 
finalistas. Somos as únicas mulheres fina-
listas e a única empresa da América con-
correndo”, acrescenta a diretora. 

O projeto é o da sede administrativa 
da Sanepar em Curitiba. Considerado um 
prédio inteligente, o sistema possui diver-
sos equipamentos automatizados e possui 
grandes chances de ser o vencedor. “O 
prêmio do KNX é como se fosse o Oscar 
da automoção. Muito criterioso e todos que 
sabem que, se você foi nominado, é por-
que teu projeto está incrível. Se a empresa 
ganha, fica nessa categoria por dois anos 
como a número um do mundo. Por isso 
toda essa expectativa”.

“Pelas características do que a gente 
empregou nesse prédio, de tecnologia e 
eficiência, redução de custo de operação 
desse empreendimento com automoção 
é que nos levou a estar entre os cinco 
nominados. A gente ficou muito feliz, nas 
primeiras duas horas só chorávamos, 
porque tem empresa que tem 15, 20 
até 30 anos e nunca foi nem nominado”, 
acrescentou Thais. 

O que é o protocolo KNX 
A Arqtech faz parte da aliança mundial KNX que é uma norma mundial para todas as apli-
cações de controle de residências e edifícios, abrangendo desde a iluminação e o controle 

de persianas até diversos sistemas de segurança, aquecimento, ventilação, ar condicio-
nado, vigilância, alarme, controlo de água, gestão energética, medição inteligente, bem 

como eletrodomésticos, áudio/vídeo e muito mais. 
A KNX é a norma mundial para controlo de residências e edifícios com um design único 
independente de fabricante e uma ferramenta de comissionamento (ETS), com um con-

junto completo de meios de comunicação suportados (TP, PL, RF e IP) e também com um 
conjunto completo de modos de configuração suportados (modo fácil e sistema). A KNX 

está aprovada como norma Europeia (CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1) e Internacio-
nal (ISO/IEC 14543-3). O protocolo existe há 30 anos no mundo todo e é 100% seguro.  

Automação 
em hospital
No início de fevereiro, a Arqtech entre-
gou ao Hospital Beneficente Moacir 
Michelleto, em Assis Chateaubriand, 
um quarto automatizado com comando 
de voz. É o primeiro hospital público do 
Brasil a ter esse sistema. Os equipamen-
tos foram doados e ajudarão pacientes 
que não podem se levantar e não têm 
acompanhantes, por exemplo. 
“Imagina a diferença que você faz na vida 
da pessoa. Ela fez uma cirurgia, está sem 
acompanhante, não consegue se mover. 
Ele pode pedir para o Google fazer tudo, 
ligar luz, desligar, liga o ar-condicionado, 
aciona a emergência... Enfim, a pessoa 
pode fazer diversas atividades, isso ajuda 
a passar o tempo e até mesmo na recu-
peração”, contou Thais Giordani. 

Aplicações utilizadas no prédio da Sanepar
l Controle de iluminação 
l Bombas e motores e água de reuso
l Medições e consumo de água 
l Medições e consumo de energia 
l Sensores: CO2, movimento e luz, eficiência e 
controle de: 1600 reatores de iluminação, HVAC
l Painel fotovoltaico 
l Sensores de luz para escurecimento contínuo 
do escritório, pulsos para controle local e 50 
cenários de construção personalizados, 
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 A espera de três pacientes de 
Cascavel com cálculos renais por 
uma cirurgia a laser pode estar 
perto do fim. Um deles já espera 
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Paciente aguarda cirurgia
há 27 dias na UPA
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n Reportagem: Cláudia Neis

Dobra número de casos de dengue em Cascavel

as condições climáticas favoráveis para 
que o mosquito se reproduza, a única 
maneira é eliminar os focos. Precisa-
mos que empresários, escolas, igrejas...
enfim, que todos dentro do seu espaço 
residencial ou de trabalho vistoriem e 
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MUTIRÃO
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cia em Saúde Epidemiológica de 27 
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não puderam realizar o trabalho em 
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AGENDAMENTO
A esperança para reverter os dados 

tem sido os agendamentos de vistoria. 
“Por favor, atendam o comunicado de 
agendamento para que os agentes rea-
lizem a inspeção fora do horário comer-
cial”, reforça a diretora da Vigilância em 
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O agendamento é simples. Quando os 
agentes se deparam com a casa fechada, 
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que entrem em contato e marquem uma 
visita. Dessa forma, os agentes podem retor-
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Os telefones para contato são (45) 
3902-1769 e (45) 3902-1353. 
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Petra diz a Queen e Mosquito que Alan 
está interessado em Kyra/Cleyde. Alexia 
diz a Kyra que Petra deve ter intrigado os 
filhos de Alan contra a amiga. Rafael fica 
surpreso quando Alexia/Josimara afirma 
que ele conseguirá falar com Kyra.

AMOR DE MÃE
Durval afirma a Danilo que não revelará 

outro segredo de Thelma. Camila passeia 
com Maria e Lurdes, sem perceber que 
Rita a observa. Davi e Raul combinam 
uma forma de ajudar Vitória. Vitória quita 
sua dívida com Penha, que desconfia da 
mulher. Penha exige que Leila siga Vitó-
ria. Durval alerta Thelma sobre a descon-
fiança de Danilo. Rita revela que é a mãe 
biológica de Camila, que é hostil com a 
mulher. Lurdes e Camila voltam para o Rio 
de Janeiro. Danilo divide com Camila suas 
desconfianças sobre Thelma.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Bento rasga a almofada de Ruth por 

acidente e culpa Feijão. Vini diz a Durval 
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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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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

ÉRAMOS SEIS 
Afonso sofre um acidente na estrada. 

Adelaide alerta Inês sobre Alfredo. Julinho 
conversa com Assad e pede uma chance 
para fazer Soraia feliz. Lili agradece o 
apoio de Marcelo. Zeca resgata Juvenal, 
que consegue fugir. Assad permite que 
Julinho corteje Soraia. Lola conta sobre 
Afonso, e Durvalina provoca Shirley. Alfredo 
e Nero descobrem que Osório é um traidor. 
Lúcio é atingido por um tiro, e Alfredo se 
desespera.

SALVE-SE QUEM PUDER 
Alexia/Josimara sente ciúmes de Zezi-

nho. Renzo insiste para Rafael aceitá-lo 
como sócio. Dominique ameaça Lúcia. 
Zezinho se arrepende de ter beijado Bel. 
Ermelinda aconselha Luna/Fiona a não 
voltar à casa de Helena e Téo. Micaela 
aceita entrevistar os primos de Verônica 
para trabalhar no restaurante, sem saber 
que a falsa amiga tem planos de vingança. 
Renzo e Rafael celebram a nova sociedade. 

Filipe é chamado para 
reconhecer corpo no necrotério 

Em “Malhação”, Rugieri revela a Marco que Rita está morta. Carla se deses-
pera ao receber a notícia de Marco sobre Rita. Max tenta convencer Serginho de 
montar seu negócio de quentinhas. Todos se chocam com a notícia de que Rita 

pode estar morta. Max pede para reatar com Regina, que expulsa o ex-marido de 
sua casa. Filipe faz o reconhecimento do corpo e afirma que a menina morta não 
é Rita. Lígia desabafa com César sua preocupação com Filipe. Filipe questiona 

Thiago sobre as ligações de Rita para Tadeu. 

que viu Mosquito esconder um bolo de 
dinheiro no bolso. Violeta descobre que o 
pai está namorando e não fica feliz com 
a notícia. Iure pede que Sophie dê uma 
segunda chance a seu pai. Roger demite 
Sérgio da O11O. Eric vai até a casa de 
Poliana para fazer um trabalho escolar. 
Luisa e Marcelo discutem. Mosquito se 
sente ofendido com a desconfiança dos 
funcionários da padaria. Jeff tenta fazer 
as pazes com Brenda.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Clara decide seguir o marido. Safira 

dá 10 mil reais para Tomas, mas ele 
diz que essa quantia não é o suficiente, 
caso ela queira preser var a carreira 
dela. Isabela e Téo chegam na grava-
dora disfarçados e com sotaque caipira. 
Clara vê Luiz com Flora no celeiro e 
acha que realmente o marido está lhe 
traindo. Otávio promove um encontro 
criativo para impressionar Rebeca. 
Omar diz para o pai que investigadores 
estão no vilarejo atrás dele.

AMOR SEM IGUAL 
Leandro beija Maria Antônia na festa 

e ela se entrega, mas confessa que ama 
Miguel. Leandro agarra Maria Antônia a 
força. Ramiro conversa com o suposto poli-
cial e pergunta se o que está acontecendo 
não é uma armação do Tobias. Maria Antô-
nia chora, trêmula e ajeita a sua roupa. 
O policial tira Ramiro do carro e o manda 
ficar de joelhos. Ramiro implora para que 
não o mate. As luzes se apagam e tecidos 
aéreos iluminam o salão do Mademoiselle. 
Poderosa com uma máscara sai de trás 
do tecido e começa a dançar. Todos ficam 
admirados. Poderosa dança, olhando fixa-
mente para Bernardo.

O RICO E LÁZARO 
Asher conversa com Daniel e Abed-

nego. Evil-Merodaque diz que Joaquim 
pode ir para onde desejar. Beroso descobre 
que Evil-Merodaque mandou retirar todas 
as estatuetas do quarto. Amitis fica preo-
cupada ao saber que o filho desfez das 
imagens pagãs. Beroso avisa à Sammu-
-Ramat sobre a atitude de Evil-Merodaque. 
Joana fala da aproximação de Zac e acaba 
discutindo com Asher. Shag-Shag se des-
culpa com Hurzabum. Amitis pede conse-
lho a Arioque. Lior diz que Asher é muito 
teimoso. Amitis pede para Arioque ficar 
atento a todos no palácio. Elga questiona 
o amor de Zac por Joana.
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Você será o centro das atenções e não terá 
dificuldade em convencer os outros a traba-
lhar com você. Evite discussões acaloradas, 
que gastam sua energia. Você vai ganhar, 
não tenha medo.

Você terá grande prazer em se sentir útil e em 
fazer com que sua influência pareça útil. Você 
vai sentir que as coisas estão funcionando. 
Seus recursos estão se esgotando e isso 
estressa você. Vá mais devagar.

Você terá a oportunidade de provar seus 
talentos como mediador em um conflito entre 
pessoas que o rodeiam. Você está em boa 
forma e tem muita energia mental, dê tempo 
para a sua vida privada.

O superaquecimento mental girando ao seu 
redor está fazendo você perder a paciência. 
Tente ficar algum tempo sozinho. Você está 
se beneficiando de influências planetárias que 
vão ser boas para sua saúde.  

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

Você está bem psicologicamente. Aproveite 
isto pedindo o que você merece, faça valer os 
seus direitos. Você precisa se mexer e tudo vai 
dar certo. A lentidão que você está sentindo é 
devido à falta de exercício.

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Você sente que está chegando perto da ver-
dade. Declare sua posição sem hesitação, 
mas sem ser agressivo. Você está defini-
tivamente em boa forma e seus níveis de 
energia são estáveis.

Você estará mais à vontade na empresa e é 
hora de cuidar corretamente do seu relacio-
namento. Você precisa cuidar de si mesmo e 
compensar o período de negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer alguns ajustes.

Uma preocupação com uma questão legal 
do passado vai voltar. Você precisa agir rapi-
damente. Você vai se sentir completamente 
perseguido até o final do dia, seria bom dar 
um tempo e respirar.

Hoje, você vai ter que fazer algumas reavalia-
ções importantes. Mantenha a calma e retro-
ceda. Você vai sentir uma queda de energia. 
Você está pensando muito, mas o que precisa 
é de total relaxamento.

Você se sente à vontade consigo mesmo e uma 
onda de otimismo permitirá que você veja tudo 
de maneira mais positiva! Se tentar moderar sua 
impaciência, você será um vencedor. Seu otimismo 
crescente fortalece seus níveis de energia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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NDSI
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Veículo da
travessia

Rio-
Niterói

Agasalho
feito de
malha 
de lã

Excesso;
demasia

Perder as
forças 

Emitir
som co-
mo o do
pintinho 

Som
do latido
do cão

Assina-
tura

(abrev.)

São
tutelados
pela Funai

Interjei-
ção de

surpresa

550, em 
algarismos
romanos

Contor-
nam a
boca

As meni-
nas, em
relação
aos pais

Período
de 60

minutos

The (?), a
última

legenda
do filme

Sebastião
Tapajós,

violonista 

Aqueles
que não

se deixam
iludir

Queixa; 
reclama-

ção

O Mês
das

Noivas
Consoante de "rua"

Variedade 
de chicória
Computa-
dor (pop.)

Dois frutos
do mar

Acusado
na Justiça

Teste;
prova

De estatura
elevada

Citar como
motivo 

Ataque de
cobras

Sílaba de
"trevo"
Museu
paulista

Que não é
total

Prendedor
de papel

Debaixo
de

Prefixo de 
"desfazer"

Filosofia
hindu

Tive a sen-
sação de

Sinalizam
obras

Parte do
boné

Vias
fluviais

Carro, em
inglês

Unidade
básica da
molécula

Depósito
de ferro-

velho
Olavo Bi-
lac, poeta

Tratamento para recu-
perar movimentos

Divisão da
escala térmica

3/car — end. 4/ioga. 6/crespa. 9/fraquejar.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Seis meses depois de o Municí-
pio de Cascavel doar formalmente 
ao Estado o terreno para a cons-
trução da Apac (Associação de 
Proteção e Assistência aos Conde-
nados), ainda não há garantias de 
que a verba de R$ 11 milhões do 
Fundo Penitenciário Nacional para 
o projeto será repassada. 

Segundo o presidente da Apac 
Cascavel, Alci Rotta Júnior, os 
projetos da obra, que deveriam 
ter sido finalizados em dezembro, 
também não foram entregues. 
“Teremos uma assembleia em 
março para atualizar as informa-
ções. Posso adiantar que ainda 
não temos, por enquanto, a verba 
para a implantação e ainda não 

Homem é morto 
com tiro na cabeça
Um homem foi morto com um 
tiro na cabeça no início da noite 
dessa quarta-feira (26) no Bairro 
Santa Cruz, zona oeste de Cascavel. 
Populares disseram que um moto-
ciclista entrou no pátio do residen-
cial, com capacete e jaqueta preta, 
efetuou o disparo e fugiu.
O Siate foi chamado, mas quando 
chegou a vítima já havia morrido. 
Segundo o tenente Felipe Malheiros, 
do Corpo de Bombeiros, na cabeça 
da vítima havia marcas da entrada e 
da saída da bala. Até o fechamento 
desta edição não havia sido divul-
gada a identidade da vítima. Vizinhos 
disseram que o conheciam por 
Rogério e que tinha 28 anos.
O caso passa a ser investigado pela Dele-
gacia de Homicídios da Polícia Civil.

Apac: Seis meses depois, 
verba não está garantida

terminamos 100% os projetos, 
mas, assim que estiverem pron-
tos, a chance de viabilizar a verba 
é muito grande”, afirma Rotta. 

No Estado não há informações 
sobre o assunto. No fim do ano 
passado, após uma confusão ente 
prefeitura e vereadores, o Estado 
informou que nem sequer tinha 
sido notificado sobre a doação 
do terreno, por isso um ofício foi 
enviado por vereadores. 

A reportagem solicitou diversas 

vezes informações à Secretaria 
de Segurança Pública sobre o 
assunto, mas nunca houve retorno. 

Apac é um modelo de peniten-
ciária em que o apenado trabalha 
e estuda. O foco é na ressociali-
zação para evitar que o apenado 
volte à criminalidade quando a 
pena estiver cumprida. 

Um dos diferenciais do projeto é 
que ele é quase todo custeado pela 
própria associação, reduzindo subs-
tancialmente o custo ao Estado. 

 O Projeto Vizinho Solidário 
- que consiste em uma rede 
de vigilância entre vizinhos 
que acionam as autoridades 
policiais ao verificarem algo 
suspeito - deve ser implantado 
também no Bairro Pacaembu, 
região do Lago Municipal, em 
Cascavel. “A associação de 
moradores procurou o Con-
seg [Conselho de Segurança] 
solicitando uma reunião com 

Pacaembu terá Projeto Vizinho Solidário
moradores e representantes 
das Policiais Civil e Militar e da 
Guarda Municipal para discutir-
mos a implantação do projeto no 
bairro. Nosso trabalho é auxiliar 
nesse contato e na proximidade 
da população com as forças de 
segurança, por isso uma reunião 
ocorre nesta quinta-feira (27), 
para discutir essa expansão do 
projeto”, explica o presidente do 
Conseg, Clóvis Petrocéli. 

Redução da criminalidade 
Desde a criação do projeto, há cinco anos, cerca de 2.500 moradias estão 

inseridas, tornando-se um sucesso e referência para outras cidades.
Clóvis Petroceli destaca a efetividade do projeto e afirma que diversos 

bairros devem implantá-lo nos próximos meses. “Não temos dados esta-
tísticos de redução de ocorrências, mas a população vê a diferença. Em 

locais como Country e Jardim Nova York, onde o índice de roubos e furtos 
era muito alto, segundo os moradores caiu de 80% a 90% o registro des-
ses crimes. Diante desse sucesso, a procura ficou grande e temos agenda 

para a expansão para outros bairros”. 
Mas o presidente do Conseg alerta para a responsabilidade que cabe à 

população para o bom funcionamento do projeto: “Sempre é bom lembrar 
que o sucesso do projeto depende dos moradores. Se os moradores não se 
empenharem e seguirem o que é repassado pelos órgãos de segurança, não 
há como melhorar a segurança... E, se todos se unirem e se ajudarem, bons 
frutos serão colhidos por todos”.  Qualquer informação pode ser solicitada 

ao Conseg, pelo telefone (45) 99141-7723. 
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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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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Coritiba 17 8 5 2 1 18 9 9
2º FC Cascavel 17 8 5 2 1 13 6 7
3º Athletico 16 8 5 1 2 18 8 10
4º Operário 16 8 5 1 2 9 6 3
5º Londrina 14 8 4 2 2 11 10 1
6º Rio Branco 13 8 3 4 1 10 7 3
7º Paraná 9 8 2 3 3 5 5 0
8º Cianorte 9 8 2 3 3 6 7 -1
9º Cascavel CR 7 8 2 1 5 5 15 -10
10º Toledo 5 8 1 2 5 5 11 -6
11º União 5 8 1 2 5 6 15 -9
12º PSTC 4 8 1 1 6 5 12 -7

PARANAENSE

                    SÁBADO
20h Toledo x Coritiba

                    DOMINGO
16h Cianorte x FC Cascavel
16h Rio Branco x PSTC
16h Cascavel CR x União
16h Operário x Athletico
18h Paraná x Londrina

9ª RODADA

O piloto cascavelense Rafael Decker, que competiu ao lado do navegador de Francisco Beltrão 
Marcos “Kaco” Vinícius Marchioro, foi um dos destaques no Transparaná 2020, que abriu 
a temporada de ralis na região Sul do País com mais de 50 veículos na disputa que contou com 
800 quilômetros de trilhas em fevereiro, passando pelas cidades de Guarapuava, Imbituva, Castro 
e Curitiba. Rafael e Kako competiram pela primeira vez juntos nesta 26ª edição da edição e a 
estreia rendeu pódio e título inédito para a dupla, na categoria Turismo. “Foi a primeira vez que eu 
ganhei em quatro ou cinco edições que participei. O Kaco nunca tinha navegado pra mim, a gente 
se conhecia, mas nunca dentro do carro. Além disso, acho que o nosso carro era o único do grid 
do modelo antigo de Troller, e isso faz uma diferença grande dentro da trilha, em relação a motor e 
suspensão, o carro é totalmente diferente. Chegamos a andar sem direção hidráulica e sem reduzida 
no mesmo dia. Mesmo assim foi muito bom”, detalha Rafael.

Ainda em busca de se manter 
na primeira divisão do Paranaense 
de Futebol, sua meta principal, mas 
de olho em uma vaga nas quartas 
de final, o Cascavel CR iniciará 
neste domingo (1º) uma sequên-
cia de dois jogos como mandante 
no Estádio Olímpico Regional, onde 
venceu seus dois últimos compro-
missos. Neste fim de semana, o 
duelo é contra o União, às 16h, 
pela 9ª rodada, num jogo de “seis 
pontos” contra o rebaixamento.

A Serpente Tricolor venceu 
Toledo e Coritiba nas últimas 
vezes que atuou diante de seu 

Cascavel CR inicia série como
mandante em jogo de 6 pontos

torcedor, que, aliás, está devendo 
este ano. O Time do Povo tem a 
pior média de público do campeo-
nato, com média de 375 pagan-
tes em três jogos no Olímpico – 
estreou em casa com derrota (2 
a 0) para o Paraná Clube.

Esses triunfos, os únicos na 
competição, tiraram a equipe cas-
cavelense da zona de rebaixamento 
e a levaram à zona intermediária da 
tabela, com 7 pontos, a dois do G8 
e dois acima da ZR. Já o União, que 
amarga quatro derrotas seguidas, 
joga a vida no Olímpico. Com 5 
pontos, o time de Francisco Beltrão 

abre o grupo do descenso e pre-
cisa somar pontos antes de visitar 
o Paraná Clube e receber o FC Cas-
cavel, nas duas últimas rodadas.

Para o Cascavel CR, vencer 
também é a única opção, sem 
pensar no “amanhã”. Na penúltima 
rodada, no próximo sábado (7), a 
Serpente receberá o Cianorte, que 
luta no G8, e no dia 15 visitará o 
PSTC, que luta contra a degola.

 FC Cascavel
Garantido antecipadamente nas 
quartas de final do Paranaense 
2020, o FC Cascavel visita o Cia-
norte neste domingo (1º), às 16h, 
no Albino Turbay, em busca de 
somar pontos para tentar voltar à 
liderança isolada da classificação. A 
equipe aurinegra divide a ponta da 
tabela com o Coritiba, mas leva a 
pior no saldo de gols. O Coxa abre 
a rodada no sábado (29) contra o 
Toledo, também fora de casa. Para 
o jogo com o Leão do Vale, o time 
cascavelense conta com os retor-
nos do volante Oberdan e do meia 
Adenilson, de volta de suspensão.

COMUNICAÇÃO 4X4
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Cascavel Futsal
Embalado na temporada, que ainda 
não começou oficialmente, o Cas-
cavel Futsal inicia nesta quinta-feira 
(27) a participação na 2ª Copa das 
Cachoeiras Gigantes, competição 
organizada pelo time local em Pru-
dentópolis como preparação para 
a Série Prata do Paranaense. Convi-
dada, a Serpente Tricolor abre a dis-
puta contra o Guarapuava, às 19h, no 
Ginásio Gilmar Agibert. Em seguida, 
às 21h, jogarão Campo Mourão e Pru-
dentópolis. Na sequência do quadran-
gular, os cascavelenses enfrentarão os 
mourãoenses na sexta-feira (28) e os 
donos da casa no sábado (29), ambos 
às 19h. Quem somar mais pontos 
será o campeão. O Cascavel vem de 
vitória sobre o Marreco, por 2 a 1 
em partida amistosa, em Boa Vista 
da Aparecida, e de título na Copa 3 
Coroas, no Rio Grande do Sul. 

 Julia Maria Chimello e Milena 
Aparecida Chimello, atualmente 
com 15 anos, começaram a prati-
car futsal na Escola do Bairro 14 de 
novembro quando tinham apenas 
10 anos. Juntas, elas fizeram parte 
das equipes de base do Cascavel 
Futsal. A primeira experiência no 
campo aconteceu em 2018 quando 
foram convidadas para defender o 
Foz Cataratas no Campeonato Bra-
sileiro de Desenvolvimento de Fute-
bol da CBF e logo se destacaram.

De lá para cá nunca mais deixa-
ram o futebol e só cresceram pro-
fissionalmente, culminando neste 
ano com convites para testes na 
Chapecoense e no Paraná Clube. 
Quis o destino que as gêmeas se 
separassem. Julia passou no teste 
da Chapecoense, onde disputou 
vaga com mais 51 meninas da 
mesma idade e somente 13 passa-
ram. Milena também se destacou 
entre mais de 52 atletas e passou 
no teste no Paraná Clube.

E as duas estão de malas pron-
tas. Julia se despede da família 
neste sábado (29) e segue para 
Chapecó, onde já começa os trei-
namentos na equipe que vai dis-
putar, já em março, o Campeonato 
Brasileiro de Desporto Escolar, em 
Balneário Camboriú.

“Era tudo o que eu queria. Eu 
quero me dedicar e dar o meu 
máximo para poder seguir em 
frente e chegar ao fim do ano 
melhor do que estou agora”, des-
tacou Julia.

Milena começa também os trei-
namentos na equipe do Paraná 
Clube já a par tir do dia 1º de 
março. Uma semana por mês 
ela irá à Capital para treinar. Nos 

Gêmeas cascavelenses 
seguem rumos diferentes

outros dias ficará com a família em 
Cascavel para estudar. Tudo já está 
organizado para que não atrapalhe 
seus estudos. 

“Cada uma vai para um lado, 
mas é por um bom motivo. Quem 
sabe um dia a gente se encontra 
na seleção brasileira. É isso que 
sonhamos e queremos”, disse.

Os pais, José e Marizete Chi-
mello, dão total apoio às filhas, 
mesmo sabendo que vão morar dis-
tantes uns dos outros. “Está uma 
loucura. Ainda não caiu a ficha, 
estamos nos acostumando com 
a nova situação. Mas é o sonho 
delas e vamos fazer de tudo para 
ajudar a realizar”, disse Marizete.  

MILENE e JULIA com a mãe Marizete

CELSO ROMANKIV          
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    PLACAR  
     RECOPA SUL-AMERICANA

 Flamengo* ?x? Ind. del Valle*
    LIBERTADORES

 Internacional** ?x? Tolima**
COPA DO BRASIL

 Paraná** ?x? Bahia de Feira**
 Afogados** x Atlético-MG**
 Moto Club** x Fluminense**

     SUL-AMERICANA
 Nacional-PAR** ?x? Bahia**

   PAULISTA
 Corinthians ?x? Santo André

LIGA DOS CAMPEÕES
 Lyon ?x? Juventus
 Real Madrid ?x? Man. City
* Campeão
** Na próxima fase

PAULISTA
Pos. Time PG J V E D GP GC SG

GRUPO A
1º Santos 11 7 3 2 2 6 5 1
2º Água Santa 8 7 2 2 3 5 8 -3
3º Ponte Preta 7 7 2 1 4 7 9 -2
4º Oeste 4 7 1 1 5 3 19 -16

GRUPO B
1º Santo André 18 7 6 0 1 11 6 5
2º Palmeiras 16 7 5 1 1 14 3 11
3º Novorizontino 11 7 2 5 0 7 3 4
4º Botafogo 5 7 1 2 4 6 17 -11

GRUPO C
1º São Paulo 12 7 3 3 1 10 4 6
2º Mirassol 10 7 2 4 1 13 7 6
3º Int. de Limeira 9 7 3 0 4 5 10 -5
4º Ituano 9 7 2 3 2 6 8 -2

GRUPO D
1º Guarani 9 7 2 3 2 10 7 3
2º Corinthians 8 7 2 2 3 9 7 2
3º Bragantino 8 7 2 2 3 5 5 0
4º Ferroviária 6 7 1 3 3 9 8 1

8ª RODADA
QUARTA-FEIRA (26)

 Corinthians x Santo André
   SEXTA-FEIRA (28)

19h15 Guarani x Água Santa
21h30 Bragantino x Ituano

    SÁBADO (29)
16h Santos x Palmeiras

    DOMINGO (1º)
11h Inter de Limeira x Novorizontino
16h São Paulo x Ponte Preta
19h Ferroviária x Botafogo

   SEGUNDA-FEIRA (2)
20h Mirassol x Oeste 

 Com Caxias e Flamengo como 
campeões da primeira metade, os 
campeonatos Gaúcho e Carioca 
retornam neste fim de semana, 
com o início do segundo turno. No 
Rio Grande do Sul, destaque para o 
duelo entre Caxias e Internacional, 
às 19h deste sábado (29) no Está-
dio Centenário, em Caxias do Sul.

O Caxias chega empolgado para o 
jogo, depois de ter vencido o Grêmio 
no último fim de semana, na final 
do turno, e garantido, assim, vaga 
na decisão geral do campeonato, 
deixando um dos gigantes de Porto 
Alegre fora da disputa pelo título de 
campeão estadual em 2020.

Gaúcho e Carioca de volta
No Campeonato Carioca, o 

Flamengo também irá a campo 
no sábado (29), para enfrentar a 
Cabofriense no Maracanã, às 18h.

As escalações de Colorado e 
Rubro-Negro são incógnitas, ainda 
mais porque esta será a última rodada 
antes do início da fase de grupos da 
Libertadores, marcada para iniciar 
terça-feira (3). O Fla estreará na com-
petição continental na quarta (4), na 
Colômbia, diante do Júnior Barran-
quilla. Já o Inter, caso tenha avançado 
à fase de grupos - jogou ontem (26) à 
noite; ver resultado nesta página -, irá a 
campo terça mesmo, mas no Beira-Rio 
e contra a chilena Universidad Católica.

Clássicos
O fim de semana de futebol será de 
clássicos nos campeonatos Paulista, 
Italiano e Espanhol. Em São Paulo, 
e de olho na Libertadores, Santos 
e Palmeiras farão confronto às 16h 
deste sábado na Vila Belmiro, pela 
8ª das 12 rodadas da 1ª fase do 
Estadual. No domingo (1º), será a 
vez dos gigantes Juventus e Inter-
nazionale, líder e terceiro colocado, 
respectivamente, duelarem às 
16h45 (de Brasília) em Turim. No 
mesmo dia, mas às 17h (de Brasí-
lia), Real Madrid, vice-líder, e Barce-
lona, líder, fazerem nova edição do 
“El Clássico”, no Santiago Bernabéu.
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