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Sabonete é usado para limpar chão de UPA

A confirmação da primeira morte por H1N1 em Cascavel levanta a preocupação da hipótese 
de um novo subtipo mais resistente tanto à vacina quanto ao Tamiflu, e de rápida evolução. 

Além da morte dessa criança de três anos, outros três casos da doença já foram confir-
mados, mas todos passam bem. Outra morte está em investigação, assim como mais 13 
casos. Os mais graves são de duas gestantes internadas no HU, uma delas já havia sido 

entubada ontem à noite, e uma criança que está no Hospital São Lucas. 

Revolta e confusão
Um homem tentou agredir funcionários do posto 

de saúde do Jardim Maria Luiza, em Cascavel, 
ontem à noite. Com senhas em mãos para tomar 

a vacina, ele foi informado 
que o atendimento seria 

encerrado às 19h. Ele 
ficou revoltado pois estava 

na fila.  Assista ao vídeo 
passando o leitor do seu 
celular sobre o QR Code.

l Pág. 3

H1N1: Causa de mortes 
pode ser de novo subtipo 

l Pág. 7
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Um casal de idosos 
teve todas as suas 

economias guardadas 
durante quase um 
século roubadas 

por uma dupla esta 
semana. Jesus tem 

94 anos e Olivia tem 
92. Eles guardavam 
sua poupança em 

casa, pois achavam 
que seria mais seguro 

que no banco. Os 
marginais levaram  

R$ 37 mil.

 Economia 
roubada

l Pág. 12
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘ O cinema é uma das maneiras mais interessantes de refle-
tir sobre a nossa própria existência. Nesse sentido, conhecer 
histórias reais, por mais que sejam dramatizadas e adaptadas, 
constitui uma boa motivação para aprimoramento pessoal con-
tínuo. Esse é o caso de “Invencível 2”, cuja primeira parte foi 
dirigida por Angelina Jolie.

O protagonista dessa narrativa é o atleta olímpico e herói 
da Segunda Guerra Mundial Louis Zamperini, que mescla uma 
carreira de corredor de meia distância com torturas sofridas 
pelos japoneses. 

Este segundo filme foca seu retorno aos EUA, as conse-
quências psicológicas do sofrimento, seu envolvimento com 
bebida e a redenção no encontro com a religião.

A direção de Harold Cronk foca principalmente na maneira 
como o ex-atleta, após tentar um retorno, interrompido por uma 
lesão, encontra no álcool um refúgio e acaba encontrando equi-
líbrio ao se submeter aos desígnios de Deus. Essa jornada 
tem como personagem essencial a esposa de Louis, que não 
o abandona mesmo nos momentos mais difíceis.

Se a obra cinematográfica como tal não é um primor, tem 
como mérito a maneira de lidar com alguns aspectos dessa 
vida ímpar, sendo a principal a discussão do significado do 
perdão. A cena em que Zamperini perdoa seus algozes é, 
de fato, a mais potente, porque aponta para um dos maiores 
desafios da humanidade: abrir mão de seu ego e se renovar 
e reinventar constantemente.     

A capacidade de perdoar ‘‘

 Secretário de Energia 
Elétrica do MME, 
Ricardo Cyrino, diz que 
a economia de energia 
com o horário de verão 
diminuiu nos últimos 
anos e, neste ano, 
estaria perto da neutra-
lidade. Ontem o presi-
dente Jair Bolsonaro 
assinou decreto que põe 
fim ao horário de verão. 

“Na ótica 
do setor 
elétrico, 

deixamos 
de ter o 

benefício”.
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Oscar D’Ambrosio é jornalista pela USP, mestre em Artes 
Visuais pela Unesp e doutor em Educação, Arte e História 
da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Professores demitidos na Unioeste
Após processo administrativo, dois professores da Unioeste 

foram demitidos: Guido José Schlickmann e Valmor Reckziegel. 
Pelo que consta em decretos assinados pelo governador 
Ratinho Júnior, pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo 

secretário de Estado da Ciência, Aldo Nelson Bona, os 
professores abandonaram o cargo. Reckziegel aparece no 

Portal Transparência com vínculo desde 2014. Os casos foram 
analisados pelo COU (Conselho Universitário) com direito a 

oitivas e direito de ampla defesa dos denunciados por faltarem 
às atividades. A última remuneração bruta paga em março 
deste ano foi de R$ 13 mil. Schlickmann tem vínculo desde 

2002 e recebeu mês passado R$ 2.687,55.

Trator de batom
A vereadora Nadir Lovera tem incomodado. Requereu à 
prefeitura informações sobre a situação dos pacientes 
nas UPAs e agora pediu ao secretário Adelino Ribeiro 

informações sobre a frota de veículos e de maquinários 
pesados da Secretaria de Obras.

Bueno de volta
O Tribunal de Justiça 
inocentou Edgar Bueno 
em ação proposta pelo 
Ministério Público 
aberta em 2016 com 
condenação por 
supostamente desrespeitar 
a determinação de 
preencher 50% dos cargos 
comissionados por efetivos. 
Uma pendência a menos 
em seus direitos políticos.

Eleições só em 2022
O presidente Alécio 
Espínola (PSC) publicou em 
rede social uma medida 
que poderá prorrogar o 
mandato dele e do prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) - a 
PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) propõe 
que novas eleições para 
prefeito e vereadores 
sejam realizadas apenas 
em 2022, assim, todos os 
cargos seriam definidos 
em apenas um processo. A 
PEC 49/2019 é de autoria 
do deputado federal 
catarinense Peninha (MDB). 
Internautas não fizeram 

comentários muito favoráveis 
na publicação.

Senador
O senador Flávio Arns cumpre 
agenda hoje no oeste do 
Paraná. Ele participa às 8h30 
de encontro com políticos na 
Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima Cancelli; às 9h estará 
na Apae e, às 10h30, estará 
na Associação Comercial para 
fazer um balanço das ações 
desempenhadas no Senado. 
Arns virá também participa à 
noite do jantar dos 48 anos  
da Apae.

Paradeira
Dois anos depois e a tal 
Fundação de Cultura e 
Esporte tem rendido aquém 
das metas iniciais. Embora 
tenha elevado o gasto com 
a equipe, os trabalhos não 
têm mostrado resultado. A 
situação no setor faz com 
que a Comissão Permanente 
da Câmara se mexa também. 
Os vereadores requisitaram 
ao secretário Ricardo 
Bulgarelli informações sobre 
festivais e eventos.

Sabonete é usado para 
limpar chão de UPA 

 Falta de zeladores
A sujeira em salas de aula levou professores da rede municipal 
a cobrarem a intervenção do MP (Ministério Público). Entre as 
situações mais graves está a Escola Municipal Mário Pimentel de 
Camargo, no Bairro Santos Dumont. 
O vereador Fernando Hallberg (PPL) foi à instituição que tem 173 
estudantes em sete turmas de manhã e 121 em cinco turmas da 
tarde. Há quatro zeladoras, mas duas só podem desempenhar ativi-
dades leves, como limpar mesas, recolher lixo e servir o lanche. “Os 
professores estão limpando algumas das salas, mas não dão conta 
do serviço”, relata o vereador.
Uma coordenadora pedagógica precisou assumir uma das salas 
devido à falta de professor e auxiliares e bibliotecário estão em falta. 
A Secretaria de Educação informou que, no caso da Escola 
Mário Pimentel de Camargo, assim como em outras institui-
ções com falta de servidores da zeladoria, tem encaminhado 
uma zeladora durante a semana. 
Faltam no total 60 zeladores nas escolas e, segundo a Secretaria, um 
processo licitatório para terceirizar o serviço está em andamento, no 
mesmo formato aplicado na educação infantil. Além disso, estão sendo 
chamados aprovados em concurso conforme há vagas abertas.

A falta de produtos de 
limpeza obriga servido-
res das UPAs (Unidades 
de Pronto-Atendimento) 
a usarem sabonete para 
higienizar consultórios 
e salas de internação. 
Situação que se repete 
nas UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde). Em 
vistoria ontem, o verea-
dor Roberto Parra (MDB) 
constatou o problema 
que acarreta riscos aos 
pacientes. “Recebi a 
denúncia e verifiquei a 
situação. Estamos diante 
de casos confirmados 
de H1N1, com morte, e 
os servidores não con-
seguem sequer fazer 
a higienização correta 
das salas por falta de 
materiais. Estão usando 
sabonete e água para 
limpar as salas. Dessa 
forma, a população fica 
em risco”, alerta Parra.

Até sacos de lixo 
estão em falta para 

descar tar os resíduos 
produzidos nas unida-
des. Além disso, há pro-
blemas nos estoques 
de produtos para aten-
dimento médico. Faltam 
itens básicos como espa-
radrapo, fios para sutura, 
agulhas, conforme cons-
tata o parlamentar. “Falta 
soro fisiológico de 250 e 
500 ml - estão usando 
embalagens com 1000 
ml e descartando o que 
sobra”, afirma Parra.

Os servidores relatam 
que têm levado materiais 
de casa para manter 
parte dos serviços, como 
pilha para os aferidores 
de pressão. 

A repor tagem soli-
c i tou informações à 
Secretaria de Saúde, 
via Secretaria de Comu-
nicação, mas até o 
fechamento desta edi-
ção não havia resposta.



04 HOJE NEWS HOJE NEWS, 26 DE ABRIL DE 2019



05HOJE NEWSCASCAVEL, 26 DE ABRIL DE 2019

 JUNTOS CONQUISTAMOS
JUNTOS COMPARTILHAMOS

SICREDI.COM.BR/VANGUARDA

DE RESULTADOS EM 2018
41% DISTRIBUÍDOS AOS

ASSOCIADOS

ESSES SÃO OS RESULTADOS QUE JUNTOS CONQUISTAMOS  
EM 2018  E TAMBÉM COMPARTILHAMOS,  COM 41% DO VALOR 
DISTRIBUÍDO ENTRE NOSSOS ASSOCIADOS. OBRIGADO POR 
FAZER PARTE DA SICREDI VANGUARDA E CONTE COM A GENTE 
PARA QUE JUNTOS POSSAMOS CONTINUAR CRESCENDO.

Vanguarda PR/SP/RJ



n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo/4ª COREDEC
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O processo
Constam na ação popular versões 
diferentes sobre ações após a colisão: 
conforme relatório da Polícia Rodoviá-
ria Federal, uma válvula do veículo foi 
atingida - o motorista tentou estancar o 
óleo, pediu que a concessionária acio-
nasse um guincho para erguer a traseira 
do caminhão para evitar o vazamento 
- no entanto, tal solicitação foi ignorada. 
“A situação durou uma hora e meia, 
com o óleo escorrendo e os servidores 
da rodovia não tomaram providência 
alguma no momento crucial”. 
No processo, a concessionária 
contesta alegando que nenhum dos 
motoristas acionou a Ecocataratas, no 
entanto, ao irem ao local, as equipes 
iniciaram a sinalização e diques de 
contenção na canaleta - os motoristas 
“assistiram ao vazamento do óleo 
sem qualquer reação, literalmente de 
braços cruzados no acostamento”.

Condenação
A ação requer a condenação dos envol-
vidos, punição da concessionária - a 
ação está fixada em R$ 1 milhão - e que 
as seguintes medidas necessárias sejam 
adotadas para evitar novos casos: obras 
do contrato de concessão, principal-
mente as bacias de contenção, reduto-
res de velocidade, e sinalização.  

Vereador aponta
negligência e omissão 

Passados oito anos do maior 
desastre ambiental no manancial 
de abastecimento público de Cas-
cavel que interrompeu o abasteci-
mento em toda a cidade, peritos 
constataram negligência e omis-
são por parte da Ecocataratas. Os 
pareceres constam em uma ação 
popular aberta pelo advogado e 
vereador Rafael Brugnerotto. 

Em 19 de fevereiro de 2011, pró-
ximo ao Trevo Cataratas, na BR-277, 
um acidente com dois caminhões 
resultou no vazamento de 5 mil litros 
de óleo naval no leito do Rio Casca-
vel, que abastece 80% da cidade. 
O processo foi aberto no dia 25 de 
fevereiro de 2011.

Os peritos Flávio Lourenço, 
engenheiro civil e de segurança 
do trabalho, e Augusto Lubenow, 
engenheiro ambiental, analisaram 
aspectos relacionados ao local do 
acidente e também das obrigações 
da empresa, que desde 1997 
passou a administrar o trecho e 
deve zelar pelo meio ambiente 
e executar obras como bacias 
de contenção.

O engenheiro civil aponta que a 
empresa pouco fez diante do aci-
dente e que boa parte das ações 
desempenhadas foi custeada pelo 
serviço público, como a Defesa 
Civil e o Corpo de Bombeiros. 
“Houve omissão ou negligência da 
Requerida posto que, durante a 
ocorrência, teve papel secundário 
(de material e recursos humanos) 
sendo totalmente dependentes 
da ação do pessoal e dos equi-
pamentos das autoridades (mor-
mente o Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Paraná)”. 

No relatório consta ainda que 
a concessionária “falhou ao não 

Prevenção
Sete anos antes da colisão, con-

forme o relatório, o IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná) havia reque-

rido ações preventivas, como 
bacias de contenção e redutores de 
velocidade. Após o caso, duas placas 
foram instaladas informando a exis-

tência do Rio Cascavel.
A reportagem enviou questiona-

mentos à assessoria da Ecocataratas, 
mas não recebeu as respostas.

TRABALHO de contenção foi feito para retirar óleo do manacial

considerar a área como de risco 
de acidentes, passível de vaza-
mentos de produtos químicos”. 
Por último, considera a existência 
de culpa: “Houve dolo eventual ao 
optar por atendimento mínimo das 
disposições contratuais impostas 
no regime de concessão”.

Na análise, os peritos verificaram 
que a concessionária dependeu de 
equipamentos de autoridades públi-
cas - demonstrando que não tinha 
pessoal treinado nem materiais 
para enfrentar a ocorrência. Ainda 
alegam que a empresa “deveria ter 
acompanhado e intervindo direta-
mente até a última gota de óleo 
vazado ter sido retirada evitando 
que chegasse ao Rio Cascavel”.

O texto segue ainda dizendo que 
a concessionária “falhou em evitar 
o dano, pois se houvesse sido con-
tido o óleo não teria tido a dimen-
são de poluição hídrica resultante”. 
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A confirmação da primeira morte 
por H1N1 em Cascavel - uma criança 
de três anos que morreu na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Veneza 
no último dia 16 - acendeu o alerta 
para o perigo da doença. 

De acordo com um pediatra que 
pediu para não ser identificado, a 
morte dessa criança e a da menina 
de cinco anos ocorrida na última 
segunda-feira (22) no Hospital São 
Lucas podem ter sido causadas 
por um novo subtipo da gripe. Isso 
porque ambas as crianças haviam 
sido vacinadas contra a gripe e não 
reagiram ao Tamiflu, evoluindo rapi-
damente a óbito.

Já o secretário de Saúde de 
Cascavel, Rubens Griep, afirma 
que o vírus identificado no óbito 
da semana passada é do subtipo 
H1N1 e que existem ciclos de maior 
ou menor virulência mas assegura 
esse é o subtipo identificado.

Questionado sobre a mor te 
mesmo com a administração do 

H1N1: Causa de mortes 
pode ser de novo subtipo

Tamiflu, ele afirmou que “é prema-
turo afirmar baixa ação do medica-
mentos mas com certeza as con-
dições clínicas inter ferem neste 
processo. A Influenza, em todos 
os subtipos, apresenta ano após 
ano diferentes virulências que irão 
determinar a taxa de letalidade”, 
afirmou Rubens. 

Sobre a possibilidade de o vírus 
estar resistente ao medicamento, 
o secretário não respondeu. 

Outros casos
Além desta morte já confirmada e da 

outra em análise, de acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica, existem outros 

três casos confirmados de H1N1 no 
Município de pacientes que já recebe-
ram alta. Outros 13 ainda estão aguar-
dando confirmação, inclusive mais uma 

criança de 4 anos que está internada 
no Hospital São Lucas.  No Paraná, até 
o último dia 17 haviam sido registradas 
cinco mortes. Duas em Curitiba; uma 
em São José dos Pinhais; uma em Foz 

do Iguaçu e uma em Paranavaí.
Até aquela data estavam confirmados 
apenas 11 casos de H1N1 em todo o 

Estado e outros 161 em investigação. De 
acordo com a Secretaria de Estado da 
Saúde, o número máximo semanal em 

investigação já chegou a 608 casos.  

Vacinação 
A médica Maria Fernanda Ferreira, da Vigilância Epidemiológica, alerta para a 

importância da imunização: “Mais uma vez nós reforçamos para que as pessoas 
que estão nos grupos prioritários procurem pela vacina. É uma forma de se 

proteger da doença e é um direito”.
Ela também pede para que sintomas de resfriado não sejam ignorados. “Assim 

que apresentar algum sintoma como febre e dor de garganta, por exemplo, bus-
que atendimento médico. O quanto antes se iniciar o protocolo para a suspeita 

com o Tamiflu e o isolamento do paciente mais as chances de a doença não 
evoluir e não contaminar outras pessoas também”, complementa a médica.

O relatório da procura pela vacinação desta semana só deve sair no fim da tarde de 
hoje. Mas nos primeiros dias da campanha a procura pela imunização era baixa. 

 Prevenção
A Secretaria de Saúde também 
emitiu um alerta para as medidas 
de prevenção, além da vacina: 
Frequente higienização das 
mãos, cuidados ao espirrar, não 
compartilhar objetos de uso pes-
soal, manter os ambientes bem 
ventilados e evitar aglomerações 
de pessoas e procurar assistência 
médica aos primeiros sintomas. 

ARQUIVO
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01- WILLIAN FELIPE ORTIZ E JOCIANE MATIAS DA COSTA
02- ROBERTO ALEXANDRE HUNCZINSKI E ALINE MARIA SIQUEIRA DA SILVA
03- JOSÉ CARLOS CARDOSO E KELLI SUELEN MOREIRA DA SILVA
04- ADENILSON DO NASCIMENTO E BRUNA NENEVÊ
05- ALMIR ALBERTO GRAEFF E MARIA CLADIS JUNGES
06- LUCAS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA E TALITA MENEZES DE OLIVEIRA
07- VITOR SMOLKA E LUIZA CAROLINA PORTELA SCHNEIDER
08- JULIANO MARCELO OLBERMANN E KEILA RODRIGUES DE ALMEIDA
09- JEFERSON JACINTO E KEILA KARINA DE OLIVEIRA
10- JOSÉ FERNANDES NUNES E TICIANA CARLA DA VEIGA
11- MARCELO LESZMAN E LUCIANA FERREIRA DE JESUS
12- DINEI PRADO NETTO E LETICIA DA CUNHA DOS SANTOS
13- LUIZ PEREIRA E MARLI APARECIDA DA SILVA
14- CLAUDEMIR STEINBACH VELHO E VENEZA DA SILVA MATTOS 
15- VICTOR MATEUS DOS SANTOS CASTELACI E PAULA CRISTINA SCAPINI
16- ALEXANDRE LUÍS GONÇALVES E FRANCIELI CRISTINA TURANI
17- RICARDO FERREIRA MAXIMIANO E CLAUDETE ROSTIROLLA
18- MARCELO FAGUNDES DA SILVA E ROSELI RIBEIRO DE LIMA
19- KAIQUE CERQUEIRA DA SILVA E MÔNICA YASMIN DE ALMEIDA SILVA
20- ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA E SILVANA ARCOLEZE
21- RICARDO FRANCO ESTEVAM E MATILIA APARECIDA DA SILVA
22- WAGNER ERNANDES GONÇALVES E FABIANA MAIKEL URBAN
23- ANDRE LUIZ DE QUADROS ROSIN E LUCINÉIA RODRIGUES
24- LUCINDO ANTONIO MISTURINI E LAURA REGINA PEREIRA GOMES

A aquisição de alimentos orgâni-
cos ou de base agroecológica para 
a alimentação escolar no âmbito 
da rede municipal de ensino de 
Cascavel para os próximos 30 
anos será regulamentada por lei. 
O anteprojeto de lei do Executivo, 
elaborado com a par ticipação 
de membros do Comsea (Con-
selho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional) e entida-
des governamentais, junto com 

Merenda 100% orgânica

Até 2050
A meta prevista no anteprojeto que 

visa implantar em Cascavel a Política de 
Aquisição de Alimentos Orgânicos ou de 
Base Agroecológica e o Plano de Intro-

dução Progressiva de Alimentos Orgâni-
cos na alimentação escolar, é progres-
siva, para as próximas três décadas. A 

proposta é iniciar com o mínimo de 10% 
de alimentos orgânicos na merenda até 
o ano de 2025; aumentar para 20% até 
2030; 40% até 2035; 60% até o ano de 
2040; 80% até 2045, atingindo 100% 

de alimentos orgânicos na alimentação 
escolar até o ano de 2050.

Para atingir essa meta, o Município 
deverá, entre outras obrigações, pro-
mover políticas locais de incentivo e 

estímulo do modelo orgânico e agroe-
cológico, uma vez que para alimen-

tos orgânicos serão adotados preços 
diferenciados, ou seja: os certificados 

serão acrescidos de 40% em relação ao 
produto similar convencional.

O projeto de lei também prevê que o 
Município institua um Programa de 

Assistência Técnica da Agricultura Fami-
liar de Base Orgânica e Agroecológica, 
com elemento orçamentário específico 
da Secretaria Municipal de Agricultura, 
por meio da qual será possível adquirir 
insumos e equipamentos agrícolas que 
serão repassados de forma subsidiada 
aos agricultores familiares, mediante 

apresentação de projeto técnico.
Pela proposta, após tramitação e 

aprovação no Legislativo, o Município 
deverá regulamentar a lei no prazo de 

90 dias, entrando em vigor 90 dias após 
a publicação oficial.

alguns vereadores de Cascavel, 
foi discutido durante a reunião ordi-
nária de ontem (25), do Conselho, 
no terceiro piso da prefeitura. 

O Comsea formalizou a entrega 
da documentação ao Executivo, 
que agora dará os encaminha-
mentos necessários até seguir 
para o Legislativo. 

O secretário de Saúde, Rubens 
Griep, integra o Conselho e expli-
cou que o texto passará por análise 

da Procuradoria Jurídica do Municí-
pio para que o prefeito Leonaldo 
Paranhos possa encaminhá-lo para 
aprovação na Câmara de Vereado-
res. A lei, segundo ele, beneficia 
tanto os alunos da rede municipal, 
que passarão a contar com uma 
alimentação mais equilibrada e 
saudável, como os produtores da 
agricultura familiar, que também 
serão incentivados a produzir pro-
dutos livres de agrotóxicos.
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Parabéns!
Patrícia Milke, Lorival Egon 

Scheeren, Antônio André da Silva, 
Maria Antonieta Casagrande, 

Inácio Miezrva Lisovski, Jaime 
José Reinehr, Vitor Cesar Moreira, 
Almir Machado, Ivanir Colla, Edson 
Rodrigo Arceles, José Luiz de Lima, 
João Pedro Martignoni, Adão Wilson 

dos Santos, Camila Romanini e 
Zenith Tesseroli Ribeiro. 

A bela Thai Campos, 
em registro de 
Arivonil Policarpo

Lambarizada
Desta não dá para ficar de 

fora. O Rotary Club de Cascavel 
Harmonia promove a 26ª 
Lambarizada no dia 10 de 

maio, às 19h30, no Galetto’s 
Restaurante (Av. Brasil, 

5.179). Ingressos a  
R$ 40. A renda será revertida  

à Uopeccan.

Gente Fatos&gente@jhoje.com.br Cia

Não me jogue indiretas, me 

Pra começar bem o fim de semana, a espetacular Jennyfer  
Eyng, capa do Viver, em produção de Sergio Macacari

Imperdível!
Neste sábado (27) na 

Adega Nostra-Vamos tem 
Retrovisores Acústico, 

com entrada gratuita. A 
adega fica na Rua Jorge 

Lacerda, 1.551.

 

Caos chegou
Maurício Meirelles traz o caos a 
Cascavel hoje pra você rir e se 

descontrair. Será no Teatro Municipal. 
Ingressos na AlôIngressos.

 

Sempre que possível, 
converse com um saco 
de cimento. Nessa vida 
só devemos acreditar 
naquilo que um dia 
pode ser concreto.

Um #tbt que vale 
a pena: lua de mel 
de Rogério Oliani e 
Joana Paula Carneiro 
na paradisíaca  
Angra dos Reis

jogue dinheiro!



MALHAÇÃO
Lígia protege Nina. Madureira repreende 

Daniel e Jaqueline, e proíbe os dois de namo-
rar na academia. Rita e Nina fazem o exame 
de DNA. Carla aconselha Rita a não tentar 
nada contra a família adotiva de Nina. Filipe 
comenta com Beto que não sabe como ter-
minar o namoro com Martinha. Guga mente 
para Regina sobre a pessoa que foi encontrar. 
Madureira não gosta de ver Jaqueline e Daniel 
saindo juntos. Cauã aceita ajudar Martinha, 
mas impõe exigências. Jaqueline e Daniel se 
beijam. Rita teme que o resultado do teste de 
DNA seja negativo.

VERÃO 90
Escondido, João registra que Jerônimo 

copiou o clipe inédito de La Donna, e finaliza 
a edição do programa de Manu. João se apa-
vora ao ver Manu entrando no estúdio e con-
segue escapar. João pede desculpas a Manu 
por tê-la destratado. Janice conta a Diego 
que Janaína foi a São Paulo participar de 
um evento gastronômico. Murilo surpreende 
ao exibir o clipe inédito de La Donna em seu 
programa. Dandara e Ticiano brigam durante 
apresentação ao vivo. Jerônimo recebe 
dinheiro de Murilo pela exibição do clipe. Mer-
cedes aprova um dos pratos do concurso, sem 
saber que é criação de Janaína. Mercedes 
é obrigada a entregar a placa de vencedora 
do concurso a Janaína. Manu recebe flores 
de Manuel. Herculano vibra ao ser convidado 
para ser jurado de um Festival de Cinema. 
João conta a Diego que foi Jerônimo quem 
deu a fita do clipe da La Donna para Murilo.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Ondina avisa a Adamastor que fez um tes-

tamento. Mirtes faz uma psicografia de uma 
declaração de Milu. Eurico chega em casa 
e se surpreende ao não encontrar Marilda. 
Maltoni e Elisa encontram Mirtes vestida 
como Milu. Stella e Aranha vão ao hospital 
de Greenville. Olavo avisa a Erico que eles 
irão invadir o casarão. Júnior tenta convencer 
Geandro a impedir a partida de Lourdes Maria. 
Ondina revela a Luz que é sua mãe.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Os alunos filmam a reação exagerada da 

diretora. Poliana chora. Pendleton diz a Luísa 
que eles tinham um trato de sigilo sobre o pas-
sado dele. A Chapa Contente fica muito triste 
com a reação de Ruth. Luísa diz à Pendleton 
que não quer mais a Sara vigiando a casa 
dela. Marcelo vai à casa de Pendleton atrás de 
Luísa. Depois, Claudia vai à casa de Pendle-
ton e ele pede para que ela seja fiel à ele e ao 
Otto, e não à Roger. Gabi, na padaria, provoca 
Mirela sobre a bronca de Ruth na frente de 
todos. Durval demite Mirela. Pendleton pede 
para que Claudia seja seus olhos e ouvidos 
dentro da O11O. Nanci, furiosa, vai à O11O 
discutir com Waldisney. Gui procura Glória e 
pergunta como está a saúde dela. Luísa e 
Marcelo conversam sobre Nadine e ele se 
declara para sua antiga paixão.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Todos decidem se unir e se tornarem “cúm-

plices de um resgate”. Pedro rasga o cheque e 
manda Rebeca dizer que não precisam de esmo-
las. Isabela conta para Marina sobre a passagem 
secreta. Raul volta para a Europa. Regina pede 
para Priscila descobrir se realmente Joaquim e 
Manuela estão se gostando.

JEZABEL 
Elias avança decidido em direção a 

Acabe e diz que o casamento será uma ruína. 
Jezabel aceita o pedido de noivado, e Acabe 
fica surpreso. Barzilai diz a Obadias que o 
rei parece estar fora de si.  Jezabel está no 
seu aposento com uma taça de vinho acom-
panhada por Getúlia. Ib e Sidônio jogam o 
corpo de Menahem dentro de uma cova, e 
Hannibal observa.   
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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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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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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
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de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
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Janaína pede a Herculano que não a
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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.
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se surpreende com o comportamento de
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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.
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Aziz flagra Soraia com Hussein
Em “Órfãos da terra”, Elias e Missade concedem que Jamil se case com Laila. Zuleika 

implica com Almeidinha. Eva exige que Abner pare de chantagear Sara, e insinua que os dois 
estão apaixonados um pelo outro. Aziz deduz que Soraia fugiu com Hussein, e Dalila ques-

tiona Áida e Fairouz. Bruno decide esquecer Laila, e liga para Valéria. Fairouz e Dalila tentam 
proteger Soraia. Fairouz castiga Áida por denunciar Soraia. Zuleika e Almeidinha marcam um 
encontro pelo aplicativo e se surpreendem ao descobrir suas identidades. Aziz flagra Soraia 

com Hussein, e Dalila implora pela vida da mãe.
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RIS
BERTHALUTZ
APICEAPAE
RORACTN

URSOPOLARUD
VETERINARIA

IRASREY
CARIADOCAA

CTERIL
COREOGRAFIA

MISUDORESE
RECEBEENO

ROTARFACIL
CNARIZSE
ISOLAMENTO

DALILAAREAS

Pequeno
crustáceo
de praias

Cantora 
california-

na de
"Fireflies"

Oersted
(símbolo)

Estado onde fica
a usina

de Itaipu
(sigla)

(?) de
corais,

ecossis-
temas

(?) Bordo-
sa, criação
de Angeli

(HQ)

"O (?)",
obra de

Machado
de Assis

O dente a-
fetado por
infecção 

bacteriana

Condição
do mem-
bro da

classe A

Orquestra
cuja sede
é no Rio

de Janeiro

Dança de
salão do
séc. XIX
(bras.)

Santo
André, 

no ABCD
paulista

Especiali-
dade de
Deborah
Colker

Produtos
viscosos 

originários
da soja

(?) na gar-
ganta: sen-
sação de
angústia

"(?) seja
louvado!",
saudação
islâmica

Instituto do
Meio

Ambiente
(sigla)

(?) de
palhaço,
objeto de
protestos

Partícula
apassi-
vadora
(Gram.)

(?) verdes,
locais ar-
borizados

Algia
Nível de

revistas do
Coquetel

Trans-
piração
Opção à
gasolina

Acolhe

"Cadê (?)",
música 
de axé

Regime di-
ferenciado
de prisão

Informa-
ção obtida
em aplica-

tivos de
GPS

Estudo das
doenças

de animais
A 3a letra

Erva-mate,
entre os

indígenas
Espaçar

(?) Peixoto,
correspondente 

da TV Globo
Sufixo de "rinite"

Carro, 
em inglês
Consoantes
de "tina"

Entidade
social

(?) Parker,
cineasta

Soldados destemidos
em conflitos armados Obter sucesso (pop.)

Publicar novamente
em rede social

Apogeu
Predador
que vive
no Ártico

Bióloga 
paulistana,

atuou
na luta

feminista

Medida que restringe
as importações para

proteger o
mercado
interno

Superior
(abrev.)

Palmeira da qual se extrai
a fibra usada em chapéus

3/caá — car — iri — ril. 4/alan — apae. 6/dalila. 7/zendaya. 10/bertha lutz.
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A vida familiar está no topo da sua lista de hoje. 
Seja humilde e sutil em seus julgamentos. Não 
faça nada muito exigente fisicamente, você está 
exagerando. Ouça o que seu corpo lhe diz em 
vez de descobrir seus limites através de tenta-
tivas e erros!

Você vai estar mais animado para desfrutar dos 
prazeres da vida hoje. Você tem sido muito duro 
com você mesmo e precisa ouvir mais o seu 
corpo. Certos sinais são sinais evidentes de 
fadiga, o que não deve ser ignorado.

Você vai ser diretamente afetado por um evento 
oficial. Suas esperanças aumentam e você estava 
certo ao esperar pacientemente. Sua moral está 
melhorando e você está dominando a preocu-
pações. Relaxe.

É hora de suavizar um desentendimento. Você 
vai ser capaz de encontrar as palavras certas, 
sem torcer nada. Seu corpo não está recebendo 
a quantidade adequada de  vitaminas ou mine-
rais - não é nada grave, mas você deve resolver 
o problema.

Você sentirá um toque mais leve e será mais firme 
em suas relações com os outros. Seu otimismo 
permite que você encontre seu caminho. Tenha 
cuidado com como você gerencia seus recursos 
e canalize sua energia em sua comunicação com 

Sua bondade lhe trará sorte, você vai se sentir 
útil e as pessoas vão devolver o favor. Você vai 
acabar estabelecendo algumas conversas muito 
positivas que irão restaurar a sua moral perdida.

O seu modo de expressão faz com que as pes-
soas que o rodeiam não o entendam. Seja claro e 
direto e tudo vai correr bem. Você terá a sensação 
de que eles são os únicos que incomodam você, 
mas é o seu comportamento impulsivo que está 
causando os problemas.

Você está em um estado de espírito brincalhão e 
mais relaxado e seu otimismo é muito oportuno. 
Você está em boa forma e poderá se aproveitar 
disso de maneira prática. Você terá que parar 
antes de ficar totalmente desgastado.

Você vai ser conscientemente direto com suas 
palavras, mas não vai querer perturbar ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente - não 
há previsão de obstáculos.

Você estará muito mais concentrado em assuntos 
pessoais. Um ganho financeiro está à vista. Você 
estará ainda mais em sintonia com as necessida-
des do seu corpo, então use essa oportunidade 
para cuidar da sua dieta.

Falar grosseiramente pode causar problemas. 
Você precisa criar laços aberta e calmamente. 
Dores e cãibras podem incomodar você hoje - 
falta de potássio é a causa.

Você está achando mais fácil construir suas espe-
ranças para o futuro. Faça algumas averiguações. 
Você se sente confortável em sua própria pele e 
à vontade consigo mesmo. Você está mais em 
sintonia com as necessidades do seu corpo. Este 
é o caminho a percorrer.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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 O empresário Sandro Rossi, 
atingido por mais de 20 dispa-
ros de pistola 9 mm na manhã 
de quar ta-feira, passou por uma 
cirurgia de emergência na tarde 
de ontem no HU (Hospital Univer-
sitário) de Cascavel. De acordo 
com familiares, o quadro dele 
piorou durante a madrugada e à 
tarde uma cirurgia no intestino 
foi realizada.

De acordo com a Delegacia de 
Homicídios, ainda não se sabe 
quantos tiros atingiram o empre-
sário que teve 24 per furações. 
E ainda não se tem informações 
sobre projéteis alojados, já que o 
estado de saúde do paciente não 
permite o exame por enquanto. 

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
05 
01 
03 
08

Dupla rouba R$ 37 mil 
de casal de idosos

A poupança de R$ 37 mil que 
o casal Jesus Pedro da Rosa, de 
94 anos, e Olivia da Rosa, de 
92 anos, levou quase um século 
para juntar foi roubada em ques-
tão de minutos. 

Jesus contou que, na terça-feira 
(23), um rapaz moreno com idade 
entre 16 a 18 anos foi até sua 
casa em busca de serviço. O jovem 
disse que veio de Maringá e preci-
sava trabalhar. Jesus disse que ele 
poderia retirar algumas folhas que 
estavam no lote e lhe pagou R$ 30 
pelo serviço.

Na manhã seguinte Jesus foi 
surpreendido com a visita do 
rapaz, desta vez acompanhado 
de uma mulher, e de novo pedia 
trabalho. “Eu disse a ele que não 

tinha mais o que fazer e então ele 
me pediu água. Enquanto eu me 
distraí pegando a água, um deles 
entrou no quarto e revirou tudo até 
encontrar a pasta com o dinheiro. 
Quando voltei com a água eles já 
estavam na esquina. Eu gritei, mas 
não adiantou”, lamenta Jesus. 

O casal conta que a filha sem-
pre os orientou a guardar o dinheiro 
no banco, mas eles acreditavam 
que a casa era mais seguro. 

Jesus acredita que o rapaz viu o 
dinheiro na terça-feira quando rece-
beu pelo serviço. 

Jesus e o filho foram até a UPS 
Norte denunciar o crime e foram 
orientados a procurar a 15ª Subdi-
visão Policial de Cascavel e regis-
trar um boletim de ocorrência. “A 

DUPLA levou economias de quase um século

AÍLTON SANTOS

orientação foi feita devido à quantia 
levada e a falta de características 
dos suspeitos”, explica o sargento 
Feroni, da UPS Norte. 

Os vizinhos acreditam que os 
suspeitos vivem no Conjunto Gra-
lha Azul, no Bairro Interlagos. 

A Polícia Civil não repassou infor-
mações sobre as investigações. 

Suspeito de roubo 
a idosos é preso 

Um homem suspeito de partici-
par do roubo a um casal de idosos 
na última terça-feira (25) no Bairro 
Alto Alegre, em Cascavel, foi preso 
ontem pelo GDE (Grupo de Diligên-
cias Especiais). O rapaz foi preso em 
flagrante por estar com uma grande 
quantidade de drogas. O GDE 
informou ainda medidas cautelares 
haviam sido solicitadas ao Poder 
Judiciário. O crime foi registrado 
por câmeras de segurança. O casal 
de idosos havia chegado em casa 
quando foi abordado pelos bandidos 
que levaram o carro e agrediram o 
homem. O carro já foi recuperado.

Empresário baleado passa 
por cirurgia de emergência

A Polícia Militar continua rea-
lizando rondas nas proximidades 
do HU, a pedido dos funcioná-
rios, que temem que os autores 
do atentado possam ir até o local 
atrás do empresário. 

INVESTIGAÇÃO
A Delegacia de Homicídios 

afirma que já existe uma linha 
de investigação para solucionar 
o crime. Questionada sobre uma 
possível ligação entre essa ten-
tativa de homicídio e sofrida pelo 
empresário em novembro do ano 
passado, a delegacia informou que 
“detalhes não podem ser divulga-
dos para que a investigação não 
seja prejudicada”.   
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Troca de comando no 
Corpo de Bombeiros

A partir de hoje o Comando do 
4° Grupamento de Bombeiros de 
Cascavel passa a ser de responsa-
bilidade do major Rogério Lima de 
Araújo. O tenente-coronel Fernando 
Raimundo Schunig deixará o Posto 
de Comandante do 4º GB para assu-
mir o Comando do 3º Comando 
Regional de Bombeiros, que terá 
sua sede em Cascavel, na antiga 
base do Posto Noroeste, que passa 
por reforma para receber as novas 
instalações do 3º CRBM. 

O major Rogério já esteve no 
comando de outros grupamentos. Na 
região oeste do Estado, ele foi coman-
dante do subgrupamento de Toledo. 
“Ao longo da carreira nós assumimos 
responsabilidades. Já realizamos esse 

trabalho de estar à frente de um grupo 
outras vezes, mas, pelo tamanho do 
4º grupamento, que hoje abrange 41 
municípios, o desafio é maior. O nosso 
objetivo é continuar prestando esse 
trabalho tão importante para a comu-
nidade, mantendo o ritmo e também 
o dinamismo que são características 
do grupamento”, afirma o novo coman-
dante, major Rogério Lima de Araújo.

 Briga de trânsito: 2ª 
vítima é enterrada 
Juliano Gigliolli foi baleado após uma 
briga de trânsito e estava internado no 
HU (Hospital Universitário) de Casca-
vel. Ele morreu na noite de quarta-
-feira e foi enterrado ontem. Juliano 
é a segunda vítima da confusão que 
aconteceu no dia 7 de abril no Bairro 
Brasília, em Cascavel. Juliano foi alve-
jado por Luiz Gustavo da Silva após 
os dois terem se desentendido. Luiz 
morreu ainda no local ao ser baleado 
por Renan Ribeiro, amigo de Juliano. 
Renan confessou o crime, mas não foi 
preso por ter sido considerada legí-
tima defesa, já que Luiz atirava contra 
um grupo de pessoas.

O Serviço Aeromédico do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu 
Oeste) realizou na tarde de ontem a transferência de uma mulher de 79 anos 
vítima de infarto. Ela mora em Diamante d’Oeste e foi trazida para Cascavel. 

Ela segue internada no Hospital Nossa Senhora da Salete.

AÍLTON SANTOS
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Brasileirão 2019 será
marcado por novidades

Campeonato mais disputado 
do mundo, a Série A do Brasilei-
rão 2019 começa neste fim de 
semana. Em nenhum outro país 
tantos times iniciam a competição 
como favoritos ao título. Enquanto 
a disputa pela taça sempre se res-
tringe a duas ou três equipes na 
Espanha, na Inglaterra ou na Itália, 
por exemplo, no Brasil são de sete 
a oito candidatos a terminar o ano 
como campeão nacional.

O atual vencedor é o Palmeiras, 
que é também o detentor de mais 
taças do campeonato em sua gale-
ria de troféus, com dez conquistas. 
Sem terminar no topo da classifi-
cação desde 2004, o Santos é 
o segundo na lista dos maiores 
campeões: oito vezes. Corinthians, 
hepta, e São Paulo, hexa, também 
estão dentre os que mais vezes 

l Substituição
Afim de dar dinâmica ao jogo e evitar a 
“catimba” para ganhar tempo, os jogadores 
substituídos passarão a ter a obrigação de 
deixar o campo na linha do campo mais 
próxima a ele, seja lateral ou de fundo.

l Tiro de meta
A partir de agora, o tiro de meta não tem a 
obrigatoriedade de ser batido para fora da 
grande área, ou seja, os zagueiros podem 
receber um passe no tiro de meta ainda 
dentro da área defensiva da sua equipe.

l Mão na bola
Essa medida não é propriamente uma 
mudança da regra, mas foi composta tam-
bém para tornar mais rígidas as marcações 
de mão na bola. Gols marcados diretamente 
com a mão ou oportunidades de gol criadas 
depois de ganhar a posse da bola com a 
mão, mesmo que de forma acidental, não 
devem mais ser permitidas e a falta deve ser 

                     SÁBADO
16h São Paulo x Botafogo
19h Atlético-MG x Avaí
19h Chapecoense x Internacional
21h Flamengo x Cruzeiro

                  DOMINGO
11h Grêmio x Santos
16h Athletico-PR x Vasco
16h Bahia x Corinthians
16h Ceará x CSA
19h Fluminense x Goiás
19h Palmeiras x Fortaleza

venceram o Brasileirão.
Este ano, a competição terá 

uma novidade em relação às edi-
ções anteriores: o uso do árbitro de 
vídeo, o popular VAR (sigla em inglês 
para árbitro assistente de vídeo, ou 
Video Assistant Referee), em todos 
os 380 jogos do campeonato.

Além disso, há as novas regras 
aprovadas pela Fifa, que já serão 
implantadas desde a 1ª rodada, ape-
sar da data de 1º de junho para a 
implantação oficial em todo o mundo.

Outra particularidade do Brasilei-
rão 2019 é que ele terá uma pausa 
de um mês entre a 9ª e a 10ª rodada 
para as disputas da Copa América, 
que será realizada de 14 de junho 
a 7 de julho. Ou seja, as equipes 
terão um intervalo extra para rever 
planejamentos e avaliar suas ações 
no início da competição. 

AS MUDANÇAS NAS REGRAS
As novas regras do futebol mundial foram estipuladas pela International Football Association Board (Conselho da Federação Internacional de 
Futebol) da Fifa ainda no mês de março para entrarem em vigor em junho, no início da temporada europeia. Contudo, no Brasil, as novidades 
já estarão sendo implantadas a partir deste fim de semana, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Confira quais são as principais del as:

marcada imediatamente.

l Formação de barreira
Quando houver três ou mais jogadores na 
formação da barreira, atletas adversários 
deverão estar a um metro de distância dela. 
Caso não respeite a exigência, o jogador que 
esteja a menos de um metro de distância da 
barreira será penalizado.

l Goleiro nos pênaltis
Agora os goleiros precisarão ter apenas um 
dos pés sobre a linha. O goleiro, porém, 
não poderá ficar nem atrás nem à frente da 
linha. A regra visa auxiliar a antecipação do 
goleiro em casos de “paradinhas”, nas quais 
o cobrador leva certa vantagem sobre o 
arqueiro.

l Comemoração de gols
O cartão amarelo dado a um jogador por 
celebrar ilegalmente um gol (como tirar 
a camisa) será mantido mesmo que o gol 

venha ser anulado por qualquer motivo.

l Recuo de bola
Se um goleiro tenta chutar a bola vinda de 
um arremesso lateral ou recuo de bola de 
um jogador de sua equipe, mas esse chute 
sai errado ou ele não acerta a bola, ele pode 
então pegar a bola com a mão. Antes dessa 
mudança, ele não pode pegar a bola com a 
mão em nenhuma hipótese.

l Cobrança rápida e aplicação de cartão
Os árbitros não precisarão interromper uma 
cobrança de falta rápida que crie chance 
de gol, caso tenham de aplicar um cartão 
amarelo ou vermelho. Ele poderá esperar o 
lance seguir e só depois aplicar a punição, 
que pode passar de vermelha para amarela 
se a nova situação criada gerar nova oportu-
nidade de gol. Mas se o árbitro distrair uma 
equipe ao iniciar o procedimento de aplicar 
um cartão, a cobrança rápida de falta não 
será permitida.

SÉRIE A - 1ª rodada
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CASCAVEL, 26 DE ABRIL DE 2019

1- Cristian Coelho Carvalho e Luana Antunes dos Anjos
2- Roberto Kucarz dos Santos e Aurelia Borges
3- Robson dos Santos de Alencar e Jaqueline Silveira
4- David Correa Lagner e Taiane Magalhães
5- Leandro Shigueru Ikuta Ueda e Priscila Celina da Silveira Moraes
6- José Luiz Martin Massotti Winiarski e Gisele Taise Bazzanezi
7- Rafael Bueno de Camargo e Isabella Ribeiro Alves Mariano
8- Jurandir Nunes e Thalia da Silva Lisboa
9- José Domingos Pereira dos Santos e Maria Barbosa Calisto
10- Lédson Luiz Leopoldo e Lucimara Schmidt

SÉRIE B - 1ª rodada

Duelos regionais
Ademais, o campeonato 
contará com diversos clássi-
cos regionais, como o duelo 
campineiro entre Ponte Preta e 
Guarani, o choque catarinense 
entre Figueirense e Criciúma, 
o goiano, entre Atlético e Vila 
Nova, além a disputa para-
naense entre Paraná, Coritiba 
e Londrina.

Mais equipes
A competição ainda terá times 
como Sport, Vitória e América- 
MG, que lutarão a todo custo 
para recuperar a moral perdida 
com o rebaixamento na Série A 
de 2018. Botafogo-SP, Oeste, 
São Bento, CRB e Brasil de 
Pelotas completam a lista de 
competidores. 

    HOJE
19h15 Operário x América-MG
19h15 B. de Pelotas x Bragantino
21h30 São Bento x Atlético-GO
21h30 Sport x Oeste

    AMANHÃ
11h Botafogo-SP x Vitória
16h30 Guarani x Figueirense
16h30 Criciúma x Cuiabá
21h Vila Nova x Paraná

     DOMINGO
16h CRB x Londrina

     SEGUNDA-FEIRA
20h Coritiba x Ponte Preta

Nesta sexta-feira, será dada a 
largada oficial da Série B do Cam-
peonato Brasileiro 2019, na qual, 
como de praxe, 20 clubes dispu-
tarão entre si o acesso à elite do 
futebol nacional. A competição é 
por pontos corridos e contará com 
38 rodadas, em que todos jogam 
contra todos, em confrontos de 
turno e returno.

Ao fim da competição, apenas 
os quatro primeiros colocados da 
tabela garantirão vaga na Série A 
de 2020, integrando o grupo dos 
20 melhores do país. Os qua-
tro últimos, por sua vez, serão 
rebaixados à Série C. Por fim, as 

Série B começa nesta sexta
outras 12 equipes continuarão na 
segunda divisão do ano que vem.

A Série B 2019 contará com 
algumas novidades. A principal 
é, sem sombra de dúvida, a par-
ticipação do Operário de Ponta 
Grossa. O Fantasma retorna à 
competição após quase 30 anos 
de ausência (desde 1991) e busca 
chegar à Série A para viver o auge 
do período vitorioso iniciado em 
2015, com o título paranaense. No 
ano seguinte, venceu a Taça FPF; 
em 2017 foi campeão da Série D; 
e na temporada passada conquis-
tou também a Segunda Divisão do 
Estadual, além da Série C.

Outra novidade é o Bragantino, 
que disputará sua primeira compe-
tição após o anúncio da parceria 
com o Red Bull Brasil, que teve 
ótimo desempenho no Campeonato 
Paulista e promete ajudar o Massa 
Bruta a conquistar o acesso à elite.

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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Menores
O Ginásio da Coopavel recebe 
neste fim de semana a etapa de 
abertura do Campeonato Para-
naense das categorias sub-11 e 
sub-13. Os duelos ocorrerão na 
noite desta sexta-feira, das 19h 
às 21h30, e durante todo o dia 
no sábado, das 9h às 17h. No 
sub-11 disputam a etapa as equi-
pes Adaf Cascavel, Foz Cataratas 
e CE Pôr do Sol/Foz do Iguaçu 
e Novo Futsal Laranjeiras. Já no 
sub-13 estão Adaf Cascavel, AA 
Comercial e Itaipulândia. 

Desafio pela Liga Futsal
Com 100% de aproveitamento 

em cinco jogos no Campeonato 
Paranaense, o Cascavel Fut-
sal vive situação oposta na Liga 
Nacional, sem nenhuma vitória em 
dois jogos. É fato que pela LNF a 
sequência de desafios tem sido 
ingrata. E continuará assim neste 
fim de semana. Depois de enfren-
tar o Corinthians em São Paulo e o 
atual campeão, o Pato Branco, na 
Neva, a Serpente encara o Atlân-
tico, atual vice-campeão, neste 
sábado, às 19h, em Erechim (RS), 
pela 3ª rodada da Liga.

Para este jogo, pelo menos, os 
comandados do técnico Cassiano 
Klein tiveram a semana cheia para 
descansar e também se preparar, 
ao contrário da passada, quando 
atuaram três vezes em cinco dias 
(contra o Marreco na terça-feira, 
contra o Pato na sexta-feira e con-
tra o Dois Vizinhos no sábado).

Além do Galo de Erechim, a 

Serpente terá de superar os des-
falques de Diego, Parrel, Eder e 
Wilsinho, que continuam no depar-
tamento médico, além do ala Hum-
berto, que foi expulso nos segun-
dos finais na partida contra o Pato. 

Em casa
Depois do compromisso no Rio Grande do Sul, o Cascavel Futsal terá dois jogos 

seguidos em casa. Receberá o São Lucas na terça-feira (30), às 20h, pela 6ª 
rodada do Paranaense, e o Carlos Barbosa no próximo sábado (4), às 19h, pela 

Liga Nacional. Ambas as partidas serão no Ginásio da Coopavel (foto), nova casa 
da equipe cascavelense durante as reformas no Ginásio da Neva.

O fim de semana será de intensas disputas em 
Cascavel, pela fase municipal da 66ª edição dos 
Jogos Escolares do Paraná. A competição, que 
reúne apenas estudantes matriculados em institui-
ções de ensino cascavelense, terá a abertura ofi-
cial às 19h desta sexta-feira, no Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto, no Ciro Nardi. Entretanto, as 
partidas terão início já pela manhã. No sábado 
será a vez do handebol, do voleibol, do vôlei 
de praia e xadrez darem largada às disputas. O 
basquetebol começará segunda-feira, o atletismo 
e o taekwondo na terça e o tênis de mesa na 
quarta-feira. A novidade nos Jeps será a utiliza-
ção do Ginásio da Neva, uma vez que a verba 
para reforma do local ainda não foi liberada, que 
deverá ocorrer apenas no mês de maio.

ARQUIVO

CASCAVEL FUTSAL


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

