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Acusado de matar de forma 
cruel vai a júri popular

PÁGINA

12
Cascavel Futsal volta à 
Neva hoje para a Série Ouro

PÁGINA

15

Tudo 
pronto

As 16 toneladas de carne 
já chegaram e os espetos 

estão armados para 
uma das maiores festas 

gastronômicas do Estado. 
A Festa do Trabalhador 
espera 25 mil pessoas 

nesta quarta-feira, mas 
começa hoje, com a já 
tradicional buchada.

l Pág. 7  

Sem vacina nos postos,
farmácia vende 285% 
a mais que ano passado

l Pág. 4

Diante da dificuldade para conseguir tomar a vacina contra a gripe nas unidades básicas 
de saúde de Cascavel, muitas pessoas têm recorrido às farmácias particulares. Apenas 
uma grande rede da cidade já vendeu 285% a mais que ano passado e teve seu estoque 
esgotado em uma semana. Mais duas pessoas morreram em Cascavel com suspeita de 

H1N1, uma delas residente em Guaraniaçu. 
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Sanepar na mira parlamentar
A qualidade da água e os serviços prestados pela Sanepar 

tornaram-se alvos semanais da Câmara de Cascavel. Ontem 
o vereador Celso Dal Molin comentou sobre estudo recente 

que apontou agrotóxico na água - laudos repassados ao 
gabinete dele pela Sanepar informaram “índice tolerável”, ou 
seja, o composto químico está na água. Paulo Porto se juntou 

na briga: “Se não estiverem preocupados com a água, que 
pensem com o polo da economia regional - sem água não se 
produz”. Pedro Sampaio quer uma posição das autoridades 

para que a população tenha segurança sobre o que se 
consome e pediu uma posição do IAP e das Secretarias de 

Saúde do Município e do Estado. “Do jeito que falam, parece 
que estamos tomando glifosato”. Carlinhos Oliveira cobra 

ainda se no contrato há investimentos na zona norte e quer 
um novo reservatório para o Bairro Floresta.

Nova sede
Hoje, às 9h30, será inaugurada a nova sede do IPMC 

(Instituto de Previdência do Município de Cascavel), que 
agora ficará na Rua São Paulo, 1.577, no Centro. No prédio 

com 590 metros quadrados - onde funcionava o setor 
de merenda escolar -, serão atendidos mais de 2,5 mil 

aposentados e pensionistas e os 9.631 servidores ativos que 
buscam os benefícios previdenciários como auxílio-doença, 

auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e aposentadoria. 

Contratação emergencial 
O Município de Cascavel abriu inscrições para teste seletivo 
para contratação temporária e emergencial para os cargos de 
Agente de Apoio Temporário, Professor de Educação Infantil 
Temporário, Professor Temporário, Médico Especialista Tem-
porário - 20 horas (Funções: Generalista, Ginecologista/Obs-
tetra, Ortopedista, Pediatra) e Médico Temporário - 40 horas 
(Função: Generalista). Ao todo, são 160 vagas. Informações no 
site da prefeitura (www.cascavel.pr.gov.br). 

Comboio saúde
Com críticas pesadas ao 
governador Ratinho Júnior 
e ao prefeito Leonaldo 
Paranhos, o ex-secretário 
de Esporte Wanderlei 
Faust tem voltado ao 
cenário político - ele era 
um grande aliado da gestão 
Gugu Bueno. A recente 
cutucada de Faust contra 
a atual administração 
foi quanto ao Comboio 
da Saúde - promessa de 
Paranhos para atendimento 
descentralizado. Faust 
mostrou uma das carretas 
em “estado de abandono” 
no estacionamento da 
Fundetec. “Aqui não tem 
oficina nem médico para 
estarem equiparando 
a carreta”, ironiza o 
ex-secretário.

De Brasília
O vereador Josué de 
Souza fez uma prestação 
de contas ontem ao usar 
a tribuna sobre viagem 

Adicional aos guardas
gera questionamentos

a Brasília para a Marcha 
Nacional dos Vereadores. 
Aos que não gostaram do 
uso de diárias, disse que 
“tem pessoas que vivem 
para criticar”. Defendeu a 
participação no evento e 
já anunciou que ano que 
vem vai de novo. Entre 
os assuntos discutidos na 
Capital Federal estiveram 
o alto custo da saúde aos 
municípios e a unificação 
das eleições. “Isso deve 
acontecer nesse pleito ou no 
próximo”.

Contas do BID
Paranhos participou de 
prestação de contas ao BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) sobre 
as obras. Restaram aos 
cofres da prefeitura ao 
menos R$ 9 milhões que 
serão destinados a obras 
complementares. Em breve, 
os técnicos devem vir 
conferir de perto o resultado 
dos serviços.

Foi aprovado ontem 
com 11 votos favoráveis e 
nove contrários, o pedido 
para aber tura de orça-
mento, por meio de crédi-
tos adicionais especiais, 
no valor de R$ 600 mil 
para arcar com as despe-
sas do Programa Integrado 
de Segurança Comunitária. 
O recurso ficará disponível 
para despesas trabalhis-
tas, ou seja, pagar os 
profissionais envolvidos 
nas atividades.

Para o vereador Fer-
nando Hallberg (PPL), a 
proposta que entrará em 
segunda votação hoje na 
sessão da Câmara não 
passa de uma manobra da 
administração para pagar 
horas extras e burlar a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal. “É uma hora extra 
mascarada. Os pagamen-
tos constam como diárias 
no projeto, no entanto, 
diária é quando existe 
uma operação ou no caso 
de escoltas - o que não é 
o caso. Esse recurso será 
incorporado como paga-
mento”, afirma Hallberg.

Desde janeiro, diante 
do aum ento do compro-
metimento da folha com 
o pagamento de salários 
do funcionalismo público, 
a prefeitura decidiu pela 
redução de horas extras de 
secretarias, principalmente 
da Guarda Municipal. 

Os cor tes foram criti-
cados pela categoria e a 

promessa era de que uma 
complementação viria por 
meio do novo Programa 
de Segurança. As “Diárias 
de Reforço Operacional” 
serão entre R$ 18 para 
cada hora diurna e até 
R$ 21 para cada hora 
noturna (das 22h até as 
5h). O impacto financeiro 
previsto para este ano 
é de R$ 716 mil e de 
R$ 764,7 mil em 2020. 

Hallberg alega que a 
prefeitura deveria ter 
implantado medidas efi-
cazes para equilibrar os 
gastos com o funciona-
lismo, como a redução 
de comissionados e gra-
tificações, que custam R$ 
7 milhões todo mês. 

Com a aprovação do 
pedido de crédito no orça-
mento, o vereador buscará 
apoio da oposição para 
requisitar uma medida limi-
nar que impeça o uso do 
recurso. “Estão buscando 
maneiras fraudulentas 
para mascarar o paga-
mento das horas extras”, 
afirma Hallberg, que em 
levantamento recente veri-
ficou possíveis irregularida-
des. “Ocorre má gestão 
e falta de planejamento. 
Verificamos que há casos 
diversos de supervisores 
de equipes, em que eles 
supervisionam o próprio 
trabalho, pois só há ele 
mesmo na equipe”.
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 Diante de muita dificuldade e 
em alguns casos até desrespeito 
na hora de buscar a vacina contra 
a gripe nas unidades básicas de 
saúde de Cascavel, muitas pes-
soas têm desistido de buscar a 
dose na rede pública. 

Na última sexta-feira, a mãe de 
uma criança de três anos percorreu 
três unidades de saúde em busca 
da imunização para o filho, sem 
sucesso. De acordo com ela - que 
pediu para não ser identificada -, nos 
três locais foi informada que a orien-
tação que os profissionais haviam 
recebido era de atender 20 pessoas 
por dia apenas, e o restante teria de 
ser dispensado. Sem conseguir vaci-
nar o filho, e se sentido humilhada 
diante da situação, ela resolveu 

H1N1: Mais mortes 
e vacinação falha

comprar a vacina na rede particular.
Outra situação registrada na uni-

dade do Bairro Guarujá também 
foi noticiada pelo Jornal Hoje-
News na última semana, em que 
um senhor foi mandado embora 
da unidade após duas horas de 
espera e mesmo tendo senha 
para receber a imunização. 

A Secretaria de Saúde informou 
que está verificando as situações. 

Estoque se esgotou
Diante da confusão com as vacinas na rede pública e das mortes registradas com 
suspeita da doença, uma das redes de farmácia que têm a vacina disponível para 

a venda viu o estoque zerar em poucos dias. 
De acordo com a empresa, em abril deste ano houve um aumento de 285% no 

número de vacinas aplicadas se comparado ao mesmo período do ano passado. 
Um novo pedido da vacina foi realizado, já que a procura continua grande e 

novas doses devem chegar esta semana às lojas em Cascavel.  

Novas mortes
Mais duas pessoas morreram em 
Cascavel com suspeita de H1N1. 
Uma delas é uma mulher de origem 
haitiana que residia no Bairro 
Coqueiral. A outra tinha 81 anos e 
estava internada em um hospital 
privado em Cascavel, mas era mora-
dora de Guaraniaçu. 
Dados atualizados de casos suspei-
tos não foram repassados nem pela 
Secretaria de Saúde do Estado nem 
pela Secretaria do Município, que 
afirmou estar “compilando novos 
dados” para atualizar o quadro 
de H1N1 em Cascavel. 
Os últimos números divulgados 
pelo Estado eram de 161 casos em 
investigação até 17 de abril. Já em 
Cascavel, na última quinta-feira, 
eram 13 casos em análise, com a 
morte de uma criança de três anos 
confirmada e a morte de outra 
criança de cinco anos em investi-
gação. Na semana passada uma 
gestante de 16 anos morreu no HU, 
também com suspeita da doença.

Caos nas UPAs
Com um verdadeiro caos registrado nas UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) 
de Cascavel nos últimos dias, a prefeitura afirma que há um grande esforço para 
atender a demanda, que teve grande crescimento por conta do surto de diarreia, 
casos de dengue e os problemas respiratórios próprios da época do ano, agrava-

dos com a circulação do vírus H1N1. 
Considerando o grande movimento, que praticamente triplicou nas UPAs, a 

Secretaria de Saúde estuda a ampliação do horário de atendimento em algumas 
unidades estratégicas. Mas isso depende da reorganização do quadro de servido-
res, além de uma possível liberação de horas extras e a contratação emergencial 

de profissionais por meio de testes seletivo. 
Contudo, a secretaria reforça que todas as medidas precisam ser realizadas 

considerando também a questão do índice prudencial, que limita os gastos com 
a folha de pagamentos. A ação seria uma tentativa de diminuir a confusão e a 

demora por atendimento, que em alguns dias chegou a dez horas. 

Chamamento 
médicos
Em meio a toda a situação complicada 
que vive a saúde de Cascavel, a pre-
feitura anunciou um chamamento de 
médicos. São 27 vagas para profissionais 
de diversas especialidades que devem 
atuar de forma temporária para cobrir 
escalas em aberto. Os locais em que  
vão atuar não foram divulgados.  

Vacinação
Na última sexta-feira (26), 
o Programa Municipal de 

Imunização divulgou que 21.845 
pessoas haviam sido imunizadas 

em Cascavel contra a gripe, 
22,90% da meta total do Município 
momento. Cascavel precisa vacinar 

95.471 pessoas que integram  
os grupos prioritários.
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ª 26 de outubro de 1945
V 18 de abril de 2019 

Cleusa Pinto Afonso Rosa  

Despedida
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Uma vida baseada na alegria 
Cleusa Pinto Afonso Rosa era símbolo 

de alegria e determinação. Nasceu em 
Londrina em 1945. Seus 73 anos de exis-
tência foram marcados como uma mulher 
muito forte e determinada. 

Cleusa amava as pessoas e o contato 
direto com elas: “Minha mãe começou ven-
dendo queijo para ajudar a sustentar a famí-
lia, depois foi vendedora de joias e depois 
se tornou destaque em uma empresa como 
vendedora de cosméticos. Ela era símbolo 
de alegria e sempre dizia que só gostava de 
lugares alegres”, conta a filha, a jornalista 
Letícia Afonso Rosa Garcia, professora de 
Jornalismo na Univel.

A filha conta que a mãe é exemplo de 
superação e, mesmo quando descobriu 
o câncer, nunca deixou se abalar, acredi-
tando na cura.

Dedicada à família, criou três filhos: 

Letícia, Rosicley Afonso Rosa Ferreira 
e Francisco Afonso Rosa e viveu com o 
marido, João Afonso Rosa, uma linda his-
tória de amor que durou 52 anos. “Uma 
história linda de muito companheirismo 
que serviu de modelo e referência para 
muita gente”, reforça Letícia. 

Amor e fé
Cleusa Rosa adorava cozinhar para 
a família e os amigos. Mas, com a 

chegada da doença, foi a família quem 
tomou o lugar na cozinha. “Nesses 

mais de dois anos de tratamento do 
câncer, nós percebemos que tínhamos 

que intensificar nosso tempo com ela e 
fomos nos despedindo aos poucos das 
coisas que ela fazia. O pão caseiro que 

ela deixou de fazer, os almoços que 
antes ela fazia e que depois da doença 

passaram a ser feitos por nós, tudo 
sempre com muito amor”,  

conta a filha Letícia. 
A fé que sempre alimentou com 

tanta força ficou como legado para a 
família: “Nós estamos tristes e com 
muita saudade já, mas entre tantas 

coisas que ela nos ensinou tem tam-
bém a fé. Mesmo diante da tristeza 

da partida, nós temos certeza de que 
ela combateu um bom combate e 
agora descansa. Nós somos muito 
gratos porque ela foi uma mulher 

incrível nas nossas vidas, foi um 
tempo lindo que passamos com ela”, 

conta emocionada a filha. 

Cleusa Pinto Afonso Rosa faleceu no dia 24 de 
abril devido a um câncer. Após uma luta de mais de 
dois anos, ela faleceu na Uopeccan, onde estava 
internada havia quatro dias. Cleusa deixa o marido, 
três filhas e seis netos. O sepultamento aconteceu 
em Umuarama e reuniu a família e muitos amigos.  
“No velório eu consegui perceber o quanto minha 
mãe era amada. Tinha muita gente para prestar 
essa última homenagem e todos se lembravam 
dela pela alegria, determinação e coragem que ela 
tinha”, complementa Letícia. 

CELUSA  
 e os filhos

CLEUSA e o Marido
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crianças até oito anos não pagam. 
“Nós centralizamos a venda dos 
ingressos no seminário e pedi-
mos para que sejam comprados 
antecipadamente, porque iremos 
reservar uma quantidade fixa para 
o almoço”, enfatiza o padre Jorge 
Ricardo Lindner. 

Quem comer no local também 
poderá se servir de maionese, 
mandioca e salada. 

Serão assadas cerca de 16 
toneladas de carne, incluindo 500 
costelões inteiros e 2 mil costeli-
nhas. Cada costelão custa R$ 400 
e serve até 25 pessoas, as coste-
linhas custam R$ 70 e servem até 
oito pessoas cada uma. 

Grafitti vai transformar a paisagem da zona norte 
A Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel convida toda a comunidade para a 
apresentação do Projeto Bezalel, desenvolvido pela Associação Cultural Além da 
Arte, nesta terça-feira (30), às 16h no Conjunto Sanga Funda, na Rua Leonardo da 
Vincci, 2.213, no Bairro Interlagos. 
O projeto conta com apoio da prefeitura e parceria com as associações de mora-
dores daquela região da cidade e da empresa Coral Tintas.
O Projeto Bezalel é desenvolvido no Sanga Funda com objetivo de reforçar os 
laços da comunidade por meio da arte urbana, colorindo o cotidiano das pessoas, 
trabalhando a autoestima dos moradores e levando alegria às casas do bairro  
pelo graffiti. 
O projeto começou este mês e segue até junho com a participação de 20 artistas 
sul-americanos.  

Festa do Trabalhador ainda
tem costelão à venda

A tradicional Festa do Trabalha-
dor de Cascavel coleciona mais 
uma edição. Comemorada há 52 
anos no Seminário Diocesano São 
José, a expectativa é de que 25 mil 
pessoas passem pelo local nesta 
quarta-feira, Dia do Trabalhador. 
Além da 53ª edição da festa, é 
comemorada também a 24ª Festa 
do Costelão. 

As festividades têm início hoje 
(30), às 19h, com a tradicional 
buchada. Cada porção é vendida 
a R$ 35 e pode ser consumida no 
local ou levada para casa. Quem 
comer no seminário terá acompa-
nhamentos gratuitos de queijo, 
mocotó e pães. 

Para dar início à programação 
de amanhã (1º), às 10h tem a 
santa missa presidida pelo arce-
bispo Dom Mauro Aparecido dos 
Santos na capela do seminário, no 
Recanto Tropical. Durante o dia, a 
Avac (Associação de Veículos Anti-
gos de Cascavel) expõe carros anti-
gos no local.

Os ingressos para o almoço tam-
bém custam R$ 35 por pessoa e 

Quem deseja comprar costelão 
deve se apressar, pois as vendas 
serão feitas até o fim da manhã 
de hoje (30). As costelinhas serão 
vendidas até o fim da tarde. 

Na quarta-feira, a retirada das 
carnes será a partir das 11h. Quem 
for almoçar no local pode chegar a 
partir das 11h30. São mais de 500 
voluntários envolvidos para que o 
evento ocorra de forma a atender 
o grande público. 

O bosque do seminário já tem 
mesas distribuídas para cerca de 
8 mil pessoas, dentro do bufê há 
espaço para mil pessoas. O semi-
nário fica na Avenida Guaíra, 600, 
no Recanto Tropical. 

ESTRUTURA no bosque já está pronta para receber 8 mil pessoas amanhã 

 SECOM

AÍLTON SANTOS
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ÓRFÃOS DA TERRA
Aziz se prepara para ir à casa da família 

de Laila. Cibele tenta convencer Benja-
min a ir ao casamento de Laila e Jamil. 
Valéria se irrita com Bruno. Bruno enfrenta 
Norberto para sair com sua mãe. Camila 
chantageia Aziz e revela o local do casa-
mento de Laila com Jamil. 

VERÃO 90
Diego fica surpreso ao saber que Ticiano 

convocou a imprensa para denunciar Dan-
dara de ter tentado envenená-lo.Ticiano 
decide terminar a dupla com Dandara. 
João observa Jerônimo recebendo uma 
mala de dinheiro do capanga do prefeito 
de Corujinha.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Gabriel tenta falar com Luz, mas é impe-

dido por Júnior. Murilo discute com Gabriel 
por causa de Luz, e Judith ouve a conversa. 
Nicolau agride Bebeto. Geandro pede Lour-
des Maria em casamento. Bebeto sugere 
que Diana fuja com Walid. Mirtes tenta 
descobrir na bola de cristal alguma pista 
sobre os assassinatos. Jurandir procura 
Mirtes. Olavo e Sampaio conversam sobre 
a sabotagem ao reservatório de água. Laura 
paga Louise por seus serviços. Judith culpa 
Valentina por todos os acontecimentos em 
Serro Azul. Nicolau flagra Diana com Walid.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Durval reclama de Fernanda durante o 

jantar com Claudia e ela fica incomodada. 
Brenda faz uma selfie com os “casais” na 
saída do cinema. Em meio a uma reunião 
do Comitê do Laço Pink na casa de branca, 
Nanci joga uma jarra de suco em Nadine. 
Ruth vai à casa de Gleyce e pede para ficar 
com Bento. O menino escuta. Branca dá 
uma bronca daquelas em Nanci. Ruth con-
vence Bento a conhecer sua casa. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Eles conseguem entrar na mansão e 

também na passagem secreta. Otávio con-
vida Rebeca para trabalhar com ele na 
empresa. Safira leva roupas novas para 
Priscila. Felipe, Joaquim e Julia conse-
guem sair da mansão com Isabela pela 
passagem secreta. André fica dentro da 
casa fingindo ser um escoteiro com dor de 
barriga para distrair os seguranças. Joa-
quim permanece na mansão para tentar 
resgatar Manuela.  

JEZABEL 
Abner convida Hannah para jantar, 

mas ela dispensa. Acabe ordena que Bar-
zilai descubra motivo da visita de Jezabel à 
casa de Inlá. Obadias fica envergonhado ao 
investigar visita de Jezabel na casa de Inlá. 
Raquel leva bronca de Yarin. Etbaal pede 
que Jezabel volte atrás em suas ordens. 
Phineas aceita vender estátuas de deuses 
para Joana para que Jezabel saiba que ele 
as enviou. Adama resiste às investidas de 
Isaac. Jezabel desconfia das intenções de 
Acabe. Ele a aconselha a não enfrentar 
israelitas. Dido diz para Queila tomar cui-
dado com Joana. Obadias informa Acabe 
sobre o profeta Elias. Jezabel ordena ao 
povo de Israel adoração aos seus deuses. 
Ela observa que Elias e os outros profetas 
não se ajoelham para adoração.
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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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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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Martinha volta para a faculdade 
em uma cadeira de rodas

Em “Malhação”, Marco Rodrigo discute com Carla, Jaqueline e Rita. Anjinha finge passar 
mal para sair da manifestação com Cléber. Martinha afirma que não se lembra do que aconteceu 
antes de seu acidente, e Filipe se preocupa. Marco Rodrigo ameaça Carla e Jaqueline. Anjinha 
escreve sobre Cléber. Marco Rodrigo e Carla reclamam um do outro. Vânia se preocupa com o 
encontro que Jaqueline terá com César. Filipe fica apreensivo ao saber que Martinha precisará 

ficar hospitalizada. Raíssa e Nanda se divertem juntas. Regina dá um ultimato em Guga. Joaquim 
e Lígia se emocionam com Nina. Martinha volta para a faculdade em uma cadeira de rodas, e 

Filipe se assusta. Carla hostiliza Marco Rodrigo. Rita se esconde para observar Nina.
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GP
DELIMITAR

HERAESTIRPE

SARAALAR
VDLANLE

MIOLOGAS
HORAHALOS

DSAICLÃ
DESEMPREGO

SEROEAP
ETFATALO
PERIMETRAL
TNANADDCI

COTASORRIA

AEROSSOL

Ambiente
de convi-

vência
familiar

Romance 
regionalista
de José de

Alencar

A ascen-
dência 
de uma
pessoa

Cervídeo 
de galhada
espalmada
na ponta

Paciente
com baixa
pressão
arterial

(?) Benário,
militante

comunista
alemã

Adornam
a cabeça
de santos, 
em imagens

Informação
do meri-
diano de

Greenwich

Reality
show mu-
sical da 
TV Globo

Lázaro
Ramos:

atuou em 
"Ó Paí, Ó"

O acidente
que leva a
vítima à
morte

Espaço
em torno
da igreja

Albert
Einstein,

físico
alemão 

"(?)! Você
está sendo
filmado",

aviso

Sociedade
tribal

Restabele-
cidos

O interior 
do pão

Fração acionária 
em uma empresa

Embalagem de spray
que libera o gás CFC

Fato que marcou as
manifesta-
ções de rua
em 2014

O mar em
extinção 
na Ásia

Camila (?): atuou em
"Velho Chico" (TV)
Período da volta da

Lua ao redor da Terra

A 1a pala-
vra dita ao
telefone

Fazer voar

Esposa de 
Zeus (Mit.)

Santa
protetora
do povo
cigano

Aparelho que produz
energia elétrica

Demarcar 
(o espaço)

Obstrução óssea
que dificulta a res-
piração
(Anat.)

Fora! (pop.)
A Copa 
do Tri 

do Brasil

Rede local
(sigla)

Luz usada 
em cirurgia

Seguro-(?),
benefício 

temporário

Extra-
terrestre

Dilema de
Hamlet
(Lit.)

601, em
romanos
(?) White, 
empresário

Tancredo 
Neves, polí-
tico mineiro

Elevado da
(?): viaduto
demolido

no Rio
(2014)

4/aral — dana — olga. 5/laser. 7/estirpe. 10/perimetral. 13/desvio de septo.
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A influência de alguém próximo a você será bené-
fica e eliminará as suas dúvidas, por isso não se 
afaste. Você estará cheio de vitalidade e nada vai 
ficar no seu caminho, fisicamente falando! Seria 
melhor beber mais líquidos regularmente.

Você vai fazer contatos interessantes que abrirão 
portas para você. Há previsão de amizades positi-
vas florescentes no futuro. Em compensação, seu 
cérebro efervescente está exigindo momentos de 
relaxamento. Dê-se os meios para fazê-lo e tudo 
ficará melhor!

Você vai surpreender os outros e isso será 
indescritível! Há muitas inconsistências no seu 
estilo de vida e você não está cuidando de seu 
sistema nervoso o suficiente. Não faz sentido ficar 
estressado.

O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar 
mais de si mesmo.

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

Você terá a chance de fazer novos contatos. Seria 
uma boa ideia se concentrar nisso e entrar em deta-
lhes. Você está cada vez mais em melhor forma e 
está definitivamente perseguindo seus objetivos 
principais. Você precisa beber mais líquidos.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos 
sobre as pessoas ao seu redor, mas tente não 
ser muito severo. Você vai sentir uma necessidade 
real de aproveitar ao máximo os prazeres da vida 
- siga suas necessidades.

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil 
e o favor será devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito positivas, o que lhe trará 
o ânimo que você sentia que faltava.

Você não é mais reconhecível. Você está con-
fundindo aqueles ao seu redor com seu compor-
tamento mais focado. Você estará mais aberto 
aos outros do que o normal e isso vai levá-lo à 
fadiga emocional.  

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

Você vai achar que é difícil aguentar a falta de 
sensibilidade de algumas pessoas e, finalmente, 
ver que você é apenas um peão no jogo deles. O 
movimento enérgico dos planetas vai motivá-lo a 
melhorar sua saúde interior.

Suas iniciativas terão repercussões positivas. 
Você está preparado para enfrentar obstáculos, 
a moral é boa ao seu redor e você será eficaz 
com resultados tangíveis.
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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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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
05 
01 
03 
08

Após denúncias, a Polícia Militar prendeu na 
tarde de ontem a proprietária de um bar no Bairro 
Floresta, em Cascavel. Ela estava em posse de uma 
pistola calibre 9mm marca HK, municiada com 6 
munições, 34 maços de cigarros ilegais, porções 
de maconha e R$ 470 em dinheiro. Ela foi presa 
e os materiais apreendidos. 
 

 

Acusado de matar de
forma cruel vai a júri

Estado grave
O empresário Sandro Rossi 

continua internado em estado 
grave no HU (Hospital Universitá-
rio) de Cascavel. De acordo com 
familiares, ele aguarda uma vaga 
em UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) no hospital para que possa 
ser realizada hemodiálise (proce-
dimento de filtragem do sangue), 
geralmente realizada quando 
há insuficiência renal. Rossi está 
internado no pronto-socorro em 
local habilitado como UTI, porém 
sem estrutura para a realização  
do procedimento.

Sandro Rossi foi atingido por 
mais de 20 disparos de arma de 
fogo na manhã da última quarta-
-feira (24) quando estava em seu 
comércio de bebidas no Bairro 
Santa Cruz, em Cascavel. 

De acordo com a Delegacia de 
Homicídios, que investiga o caso, 
as diligências em busca dos auto-
res seguem sendo realizadas e 
mais informações sobre a investi-
gação não podem repassadas para 
não atrapalhar o andamento  
dos trabalhos. 

Vai a júri hoje, no Fórum Esta-
dual de Cascavel, Roberto César 
Camargo. Ele é acusado de matar 
Gilmar de Oliveira Monteiro de 
forma cruel. O crime aconteceu em 
junho de 2016. Gilmar teria sido 
morto em Cascavel e seu corpo 
deixado em uma área rural de 
Assis Chateaubriand. A vítima foi 
encontrada amordaçada e com os 
pés e as mãos presos por uma fita 
de plástico. Ela morreu asfixiado.

O modo como a polícia descobriu 
o crime chama atenção. Durante 
investigações para combate a cri-
mes de roubo em Cascavel, a polícia 
recebeu informações de que homens 
armados estariam em uma casa às 
margens da BR-277 no Bairro Cas-
cavel Velho, em Cascavel. No local, 
Roberto disse que a arma encon-
trada estava ali a pedido de um 

amigo, identificado como Paulo. Os 
policiais foram até a casa de Paulo e 
descobriram que ele estava desapa-
recido havia dois dias. Questionado 
sobre o desaparecimento, Roberto 
confessou o crime, afirmando que, 
após matar Gilmar, o amigo teria 
levado o corpo até Assis.

Ao reconhecer o corpo no IML 
(Instituto Médico Legal), um irmão 
da vítima contou que o nome do 
homem identificado como Paulo 
Ricardo Lourenço Sabino era, na 
verdade, Gilmar de Oliveira Mon-
teiro, e que ele usava o nome 
falso pois era foragido da Justiça 
e contra ele havia um mandado de 
prisão em aberto por homicídio.

Roberto responde por homicídio 
qualificado, com a qualificadora de 
dificultar a defesa da vítima. Ele 
está em liberdade.



13HOJE NEWSCASCAVEL, 30 DE ABRIL DE 2019

Cartão
Convênio
Saúde

Com o cartão pós-pago 
instituto Iguaçu você fica sem 
se preocupar com possíveis 
emergências que podem 
surgir, garantindo que o 
cuidado com sua saúde fique 
em primeiro lugar
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 Operário 1x0 América-MG
 B. de Pelotas 0x1 Bragantino
 São Bento 1x3 Atlético-GO
 Sport 1x1 Oeste
 Botafogo-SP 3x1 Vitória
 Criciúma 0x1 Cuiabá
 Guarani 0x0 Figueirense
 Vila Nova 1x1 Paraná
 CRB 1x2 Londrina

      ONTEM
 Coritiba x Ponte Preta

     HOJE
21h30 América-MG x Botafogo-SP

     AMANHÃ
16h Oeste x Guarani

    QUINTA-FEIRA
21h Ponte Preta x Criciúma

    SEXTA-FEIRA
19h15 Londrina x B. de Pelotas
21h30 Atlético-GO x Coritiba

       SÁBADO
11h Figueirense x São Bento
16h30 Vitória x Vila Nova
19h Paraná x CRB
19h Cuiabá x Operário

      SEGUNDA-FEIRA
20h Bragantino x Sport 

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

1ª RODADA

2ª RODADA

Handebol define os
campeões nos Jeps 

Aberta na última sexta-feira 
(26), a fase municipal da 66ª 
edição dos Jeps (Jogos Esco-
lares do Paraná) segue movi-
mentando atletas de 12 a 17 

anos em Cascavel durante 
esta  semana.  Ontem 
foram definidos todos os 
campeões do handebol, 
enquanto nesta terça-feira 
têm in íc io mais duas 
modalidades a estrear, o 
atletismo e o taekwondo.

No handebol, a equipe 
feminina B (12 a 14 anos) 
representante da cidade 
na fase regional, em Corbélia, de 
31 de maio a 5 de junho, já era 
conhecida, pois apenas o Colégio 
Cristo Rei se inscreveu para as dis-
putas municipais. E agora terá as 
duas representações femininas da 
modalidade na Cidade das Flores, 
pois venceu na categoria A (15 a 
17 anos) - foto - a disputa contra 
o time do Colégio Estadual e do 
Campo Octávio Tozo.

No handebol masculino, o título 
da categoria B ficou com o Colé-
gio Estadual 14 de Novembro e o 
da categoria A ficou com o Colégio 

Estadual Costa e Silva, com Olinda 
Truffa de Carvalho e Mario Quin-
tana em segundo lugares, respec-
tivamente – apenas essas quatro 
equipes participaram das disputas.

Nesta terça-feira, tem início as 
competições de taekwondo e atle-
tismo. Nos tatames montados no 
Tuiuti Esporte Clube, a pesagem dos 
atletas está marcada para as 8h, ao 
passo que a sessão técnica será às 
8h30 e as disputas a partir das 9h. 
Já na pista de atletismo do Com-
plexo Esportivo Ciro Nardi a sessão 
técnica será às 13h30 e as disputas 
começarão logo em seguida, às 14h.

 DOUGLAS PIETROBON/DIVULGAÇÃO 

O vôlei de praia também já conheceu um campeão. Representado pelo trio formado por 
João Vítor Eugênio da Silva, Arthur Henrique Guimarães e Gabriel Zanardi, o Colégio 
Estadual São Cristóvão venceu o naipe masculino da categoria B e será o representante 
de Cascavel na fase regional, em Corbélia. O time do Colégio Estadual Wilson Joffre 
(Ricardo, Lorenzo e Davi) ficou em segundo. A programação do vôlei de praia precisou ser 
modificada por causa das chuvas do fim de semana, e definirá amanhã todos os campeões.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

CASCAVEL, 30 DE ABRIL DE 2019

José Augusto Francisco e Ediane de Jesus Leite Costa 

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

Cascavel Futsal na Neva, hoje
Uma semana após mudar de 

casa e anunciar novo local de 
jogos para os próximos meses, 
o Cascavel  Futsal  vo l ta ao 
Ginásio da Neva para receber 
o São Lucas nesta terça-feira, 
às 20h, pelo encerramento da 6ª 
rodada da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense.

É que a reforma que estava 
marcada para iniciar semana 
passada na Neva foi adiada 
por atraso no repasse da verba 
oriunda do Ministério do Esporte. 
Assim, os próximos dois jogos da 

Serpente foram confirmados para 
o Ginásio da Neva. No sábado 
(4), o compromisso será pela 
Liga Nacional, contra o líder Car-
los Barbosa, às 19h.

Para o jogo desta noite, o Cas-
cavel Futsal chega embalado pela 
vitória por 4 a 2 sobre o atual vice-
-campeão da Liga, o Atlântico, por 
4 a 2, na casa do adversário, em 
Erechim (RS), na noite de sábado. 
Foram os primeiros pontos do time 
tricolor nesta edição da competi-
ção, em três jogos.

No Paranaense, a equipe 

comandada por Cassiano Klein 
tem 100% de aproveitamento. É 
a única com cinco vitórias em 
cinco jogos (15 pontos), mas 
não ocupa a primeira colocação 
na classificação porque o Mare-
chal tem 16 pontos, em sete 
jogos realizados. O Foz Cataratas 
também atuou mais vezes que o 
Cascavel. Ontem fez sua sétima 
partida em busca de chegar aos 
18 pontos. Assim, se a Serpente 
vencer hoje, retornará ao topo da 
classificação, independentemente 
do resultado do jogo do Foz.

JOGAM HOJE
SUL-AMERICANA

19h15 Cerro x UTC
21h30 Colo Colo x U. Católica

  SÉRIE B
21h30 América-MG x Botafogo-SP

LIGA DOS CAMPEÕES
16h Tottenham x Ajax

FRANCÊS
14h Montpellier x PSG 

   AMANHÃ
16h Internacional x Flamengo
16h Corinthians x Chapecoense
16h CSA x Palmeiras
19h15 Cruzeiro x Ceará
19h15 Avaí x Grêmio
21h30 Fortaleza x Athletico-PR
21h30 Vasco x Atlético-MG
21h30 Goiás x São Paulo

   QUINTA-FEIRA
19h15 Santos x Fluminense
20h Botafogo x Bahia 

 São Paulo 2x0 Botafogo
 Atlético-MG 2x1 Avaí
 Chapecoense 2x0 Internacional
 Flamengo 3x1 Cruzeiro
 Grêmio 1x2 Santos
 Athletico-PR 4x1 Vasco
 Bahia 3x2 Corinthians
 Ceará 4x0 CSA
 luminense 0x1 Goiás
 Palmeiras 4x0 Fortaleza 

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

1ª RODADA

2ª RODADA
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 A final da Liga dos Campeões da 
Europa está cada vez mais próxima 
e as semifinais do torneio começam 
nesta terça-feira. Depois de eliminar 
Manchester City e Juventus respec-
tivamente, Tottenham e Ajax entram 
em campo no recém-reformado está-
dio dos Spurs, na Inglaterra, para a 
partida de ida da semi do torneio às 
16h (de Brasília).

Fazendo uma incrível temporada 
na Europa, o Ajax quer conquistar 
mais um título da Champions Lea-
gue na história. Tetracampeão da 
competição, a equipe holandesa, 
que eliminou Real Madrid nas oita-
vas de final, conta com a grande 
fase de seus jovens jogadores para 
avançar à final do torneio.

A opor tunidade do penta é 
vista como ímpar, pois para esta 
temporada o técnico Erik Ten Hag 

resolveu apostar em jovens joga-
dores, mas já avisou, em coletiva, 
que a boa campanha fará o Ajax 
perder alguns dos jogadores na 
próxima janela de transferência.

Do outro lado, sem contratar 
nas duas últimas janelas de trans-
ferência, o Tottenham manteve a 

mesma base da última temporada 
e chegou com méritos a essa fase 
da competição. A equipe de Mau-
ricio Pochettino, no entanto, terá 
alguns problemas para a partida. 
Kane, machucado e Son, sus-
penso, serão desfalques importan-
tes para o jogo desta terça.

Menos de um mês depois de ter 
conquistado a medalha de ouro nas 
três distâncias (200m, 500m e 
1.000m) do K1 Sênior na Copa 
Brasil, a atleta cascavelense Ana 
Paula Vergutz, do CRC (Clube de 
Regatas Cascavel), confirmou, no fim 
de semana, ser a canoísta mais rápida 
do continente. Ela se sagrou campeã 
no K1-500m e no K1-1000m e 
foi medalhista de prata no K1-200m 
no Campeonato Sul-Americano de 
Canoagem Velocidade em Ibarra, 
no Equador. Ana Paula foi a única 
representante da canoagem cascave-
lense na competição.

Champions abre a semifinal

CRC
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