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Vereadores mantêm
data de aniversário 
em 14 de novembro

PÁGINA

03
Cai o número de
consumidores que
deixam a lista suja

PÁGINA

07

Estado grave
Um homem de 28 anos ficou gravemente ferido 
após capotar o carro em uma curva na BR-467, 

próximo ao Distrito de Sede Alvorada, em 
Cascavel. Populares retiraram o rapaz do carro, 

porque estava vazando gasolina.
l Pág. 12

Sistema Fiep oferece
cursos e atendimento
gratuito até sexta-feira

PÁGINA

07

Mais uma pessoa morreu vítima de homicídio nesse fim de semana em Cascavel, mas, 
mesmo assim, o total de assassinatos neste ano é metade do registrado no mesmo 

período do ano passado e 76% menor que em 2017 e 2016.

Homicídios caem 
76% em dois anos

l Pág. 13
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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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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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 A história viva morre aos poucos
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Chuva Chuva Chuva

No ano passado tivemos a quase destruição do Museu 
Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Até setembro de 2018, era um dos maiores museus de 
história natural e de antropologia das Américas. Há poucos dias 
assistimos à destruição de boa parte da catedral de Notre-Dame, 
um dos símbolos de Paris, capital francesa, e o monumento histó-
rico mais visitado da Europa. Lembremos também da quantidade 
de museus, bibliotecas dos países em guerra que são destruídos 
por bombas ou saques. A história viva morre aos poucos.

Temos muitas leis, decretos e resoluções que garantem a segu-
rança e a proteção. Exemplo é a Resolução 2347, adotada pelo 
Conselho de Segurança da ONU, que protege o patrimônio cultu-
ral. No Brasil, desde 1937, existe o Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional), uma autarquia federal vinculada 
ao Ministério da Cidadania que responde pela preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro. O Iphan tem como objetivo proteger 
e promover os bens culturais do País para as gerações presentes 
e futuras. Será que não estamos apenas “contando” a história e 
se esquecendo de criar nos estudantes o desejo de conhecer para 
amar os tempos que nos antecederam?

Não somos frutos apenas do hoje, temos uma bagagem cul-
tural, política, econômica e religiosa que nos acompanha durante 
séculos. O futuro depende do presente e do passado; se destruímos 
nossos monumentos, cometemos um “pecado social” contra as 
gerações futuras.

As tragédias que destroem nosso patrimônio cultural dei-
xam cinzas e uma escuridão sem igual. Cada cidadão tem por 
dever cuidar de sua história e do seu patrimônio, não apenas 
deixar para o Estado ou jogar a culpa no outro. Trata-se de um 
compromisso individual, é participação cidadã e política. Que as 
instituições educacionais trabalhem mais para formar excelentes 
acadêmicos e virtuosos cidadãos de valores, preservando a 
memória viva da humanidade. 

“Verdadeiro Trótski 
de direita, não com-
preende que substi-

tuindo uma ideologia pela 
outra não contribui para 

a elaboração de uma base 
de pensamento que pro-
mova soluções concretas 

para os problemas 
brasileiros”.

Ex-comandante do Exército, o general Eduardo Villas Bôas 
reagiu às críticas do escritor Olavo de Carvalho contra os 

militares do Governo de Jair Bolsonaro. Em nota publicada 
em suas redes sociais, o general chama Olavo de “Trótski 
de direita”, em referência ao revolucionário bolchevique, 

figura central da guerra civil russa. 

José Carlos Pereira é diretor do Colégio Marista Criciúma (SC)
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CascavelCuritiba

‘‘ 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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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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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Dossiê no lixo!
Após meses de investigação e trabalho, o vereador Celso 

Dal Molin (PR) viu seu longo levantamento sobre a data de 
aniversário de Cascavel ir para o lixo. Ontem, em votação 

apertada, ficou decidido que a data a se comemorar é 14 de 
novembro de 1951, quando foi criado o Município. Foram 

nove votos a favor da mudança e dez contrários, com isso, o 
projeto foi arquivado. Dal Molin queria corrigir o que entende 

como um “erro introduzido”. Para ele, a data correta é 14 
de dezembro de 1952, quando houve a fundação efetiva 

do Município, o que levaria Cascavel a repetir, em 2019, a 
comemoração de 67 anos de emancipação.

Privilégio?
O vereador Paulo Porto (PCdoB) quer saber os critérios para 

definição das áreas que receberão novos Cmeis. Ele argumenta 
que há outras regiões com uma demanda reprimida bem 

maior que a do Bairro Maria Luiza, região nobre da cidade, 
que receberá uma unidade estimada em R$ 3,5 milhões. Porto 
informou que o Conselho Municipal de Educação também foi 
unânime em alertar que a região escolhida não era prioritária. 

Os vereadores auto-
rizaram ontem a Prefei-
tura de Cascavel a pagar 
auxílio-moradia e auxílio-
-alimentação aos sele-
cionados pelo Programa 
Mais Médicos. Para o 
fornecimento de moradia, 
o Município adota como 
modalidade o recurso 
pecuniário para locação 
de imóvel, ao profissio-
nal e familiares, no valor 
de R$ 2.750. O médico 
terá que comprovar a 
finalidade da verba - que 
poderá ser destinada 
para pagar gastos com 
água, energia, condomí-
nio, IPTU, Taxa de Lixo e 
até mesmo internet. 

A verificação das contas 
ficará a cargo da Divisão de 
Gestão Financeira da Secre-
taria Municipal de Saúde. A 
proposta estabelece ainda 
condições mínimas de 
habitação e segurança, de 
infraestrutura e energia. 
Para o fornecimento de ali-
mentação aos profissionais 
participantes do Programa 
Mais Médicos, o Municí-
pio adota como modali-
dade o recurso pecuniário 
no valor de R$ 770. 

Para os vereadores, 
os benefícios incenti-
vam a permanência na 

Ausente
Por muito pouco o dossiê 
não é aprovado. Pedro 
Sampaio (PSDB) faltou à 
sessão para participar de 
convenção partidária; o voto 
dele poderia ter empatado e 
caberia ao presidente Alécio 
Espínola (PSC) aprovar ou 
rejeitar o projeto.

Olhar para frente
O prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) tem rebatido as críticas 
sobre as lixeiras subterrâneas 
no Centro que custarão R$ 
85 mil cada uma. Mostrou 
como o lixo é armazenado de 
maneira irregular no Calçadão 
da Avenida Brasil. Ontem, ele 
atualizou o perfil nas redes 
sociais e mandou o recado: 
“Não estou olhando para trás. 
Estou, na verdade, vendo à 
frente, vendo as pedras que 
estão no caminho para evitar 
furar o pneu e ter que parar, 
trocar e perder tempo”.

Raio-X
Dal Molin terá como foco 
agora o mosquito Aedes 
aegypti. Ontem ele disse 

que recebeu um relatório de 
Vigilância e Saúde apontando 
a incidência de criadouros 
do mosquito em piscinas na 
cidade - foram 20 notificações 
de condições irregulares 
devido à falta de manutenção. 
Agora ele vai elaborar um 
projeto para que Cascavel faça 
um raio-X de todas as piscinas. 
Quando houver alto índice de 
proliferação, os agentes de 
Endemias deverão ir direto a 
essas casas verificar  
as condições.

Porta fechada
A vereadora Nadir Lovera 
(Avante) compartilhou uma 
situação que ela apontou 
como constrangedora: foi 
impedida, quinta-feira passada, 
de vistoriar as condições dos 
Centros Municipais de Educação 
Infantil do Coqueiral e do 
Alto Alegre. A recomendação 
encaminhada às diretoras 
era de que ela deveria ter 
uma autorização por escrito 
da Secretaria de Educação: 
“Se há proibição, quero ser 
comunicada, pois não vou 
parar de fazer minhas  
visitas”, diz Lovera. 

n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer

Vereadores aprovam
benefícios a médicos

cidade dos profissionais 
que ganham entre R$ 
10 mil e R$ 16 mil. “Se 
não houver essa vanta-
gem, podemos perder os 
médicos que atuam em 
nossa comunidade. Pre-
cisamos dar esse incen-
tivo”, defendeu Rafael 
Brugnerotto (PSB).

O que causou maior 
divergência entre os par-
lamentares foi a falta de 
informações nos projetos. 
Outra questão é que a jus-
tificativa encaminhada à 
Câmara foi idêntica em pro-
jetos distintos. “Faltou o 
impacto orçamentário nos 
dois anos de aplicação dos 
projetos, como declaração 
de ordenação de despesas 
na LDO [Lei de Diretrizes 
Orçamentárias] e na LOA 
[Lei de Orçamento Anual]”, 
alertou o vereador Sergi-
nho Ribeiro (PPL).

Para 2019 estão pre-
vistos 13 médicos por 
meio do programa do 
governo federal - hoje são 
12 profissionais -, o custo 
total é de R$ 506.880 
por ano, sendo então R$ 
42.240 por mês. Todos 
os parlamentares vota-
ram a favor dos projetos. 



04 LOCAL HOJE NEWS, 07 DE MAIO DE 2019

ANTECIPE O PRESENTE DA SUA MÃE 

As primeiras 20 gestantes bene-
ficiadas pelo Programa Beberço, da 
Secretaria de Assistência Social, 
receberam ontem os kits compostos 
por 18 itens entre roupas, banheira, 
fralda, cober tor, cueiro, mordedor, 
babador, toalha de banho, traves-
seiro, colchão e lençol e uma caixa de 
papelão especialmente desenvolvida 
para servir como berço nos primeiros 
meses de vida do bebê. 

As mãezinhas, oriundas de várias 
regiões da cidade, ainda puderam 
escolher a cor do berçinho. 

“Temos falado tanto em cidade 
inteligente e conectada, mas às vezes 
perdemos a sensibilidade de ir ao 
encontro das necessidades das pes-
soas mais frágeis. E temos estudos 
que mostram que há muitos casos 
de crianças que são vítimas de asfi-
xia e morrem acidentalmente porque 
precisam dormir em meio aos pais 
porque, muitas vezes, o casal só tem 
uma cama como opção. Essa caixa, 

Entregues kits do Beberço

quando colocada em um local seguro, 
poderá salvar muitas vidas”, disse o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

De acordo com o chefe do Exe-
cutivo, o projeto que contribui com 
a melhoria da qualidade de vida dos 
bebês e reduz os índices de mortali-
dade infantil, é realizado também em 
países como Finlândia e Escócia. 

Para receber o benefício a gestante 
precisam se enquadrar no perfil social 
de renda e estar cadastrada num Cras 
(Centro de Referência de Assistência 

Social). Deve fazer adequadamente o 
pré-natal na unidade básica de saúde. 
Após o nascimento, o bebê deve 
receber acompanhamento médico 
período e estar em dia com a car-
teira de vacinação.

O Programa Beberço foi lançado em 
novembro. Nesse primeiro registro de 
preços para 12 meses, cada kit custou 
ao Município R$ 220. Foram adquiri-
dos 800 kits, totalizando um custo de 
R$ 176 mil anual, por meio de bene-
fício eventual da Assistência Social.  
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ª 22 de janeiro de 1949
V 3 de maio de 2019 

 Izabel Inez Remboski 
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Paixão pelos livros 
Ela adorava ler. Devorava os 

livros de ficção, aventura, drama 
e romance com verdadeira paixão. 
Dedicação maior apenas à sua 
família, para quem literalmente 
vivia. Izabel Inez Remboski gos-
tava de mesa cheia, tanto de 
comida quanto de gente. Quase 
todos os dias filhos e netos 
almoçavam com ela. Difícil resis-
tir àquela comidinha feita com 
tanto carinho e sempre com mui-
tas opções para agradar os gos-
tos de todos os filhos e netos.

Como gostava muito de cozi-
nhar, suas idas ao mercado eram 
frequentes e, para ela, um pra-
zer. Era uma distração e sempre 

encontrava conhecidos para bater 
uma prosa.

O sorriso não faltava no sem-
blante de Dona Izabel, como era 
chamada. Apesar das dificuldades 
da vida, ela enfrentava tudo com 
bom humor e sempre tinha um 
olhar acolhedor que fazia as pes-
soas se sentirem em casa com ela.

Gostava de ter os cinco filhos 
Ivane, Eliandra, Jace, Aline e Alen-
car sempre por perto e aos domin-
gos e feriados a casa ficava cheia 
com os netos. O churrasco estava 
sempre garantido com todos os 
acompanhamentos que Dona 
Izabel gostava de servir junto. E, 
claro, a cervejinha gelada.

Carinho com  
as flores

Izabel Inez Remboski não econo-
mizava cuidados com as flores.  

Com um jardim todo cultivado por 
suas próprias mãos, Izabel exibia 

com orgulho as mais diversas espé-
cies, da horta verdinha às orquídeas 

multicoloridas. 

A partida de Izabel Inez pegou a 
todos de surpresa. Sempre muito 
ativa, Dona Izabel raramente recla-
mava de algum problema de saúde. 
Eventualmente, sentia algum mal-estar 
após a refeição, mas logo estava de 
pé novamente e cheia de disposição.

Na metade do mês de abril, seu 
estado de saúde se agravou rapi-
damente. Ela fez alguns exames, 
mas estavam demorando demais 

 

e Dona Izabel começou a se debili-
tar, tanto que não conseguia mais 
se alimentar e tinha dificuldades 
em ficar de pé, tamanha fraqueza. 
A família optou por interná-la em um 
hospital particular para acelerar os 
exames e iniciar um tratamento palia-
tivo para fortalecê-la, mas não havia 
melhoras. Na segunda-feira (29) ela 
foi transferida para a Uopeccan, onde 
o terrível diagnóstico se confirmou. O 

câncer havia destruído seu fígado e 
não havia mais nada que a medicina 
pudesse fazer. Ela teve tempo ape-
nas para se despedir de seus filhos 
e netos e então, na última sexta-feira 
(3), ela descansou em paz. Família 
e amigos lhe prestaram uma última 
homenagem e, com uma salva de pal-
mas, o corpo foi sepultado no Cemi-
tério Central. Dona Izabel deixou cinco 
filhos, sete netos e muitos amigos.
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Em comemoração ao Dia Nacional da 
Indústria, celebrado em 25 de maio, o 
Sistema Fiep vai oferecer à população 
de Cascavel cursos de capacitação gra-
tuitos nas áreas de Técnicas de Panifi-
cação Básica (20 horas), Introdução à 
Injeção eletrônica de Motocicletas (20 
horas), Confecção de Camiseta e Calça 
em Malha (20 horas) e Aproveitamento 

Integral dos Alimentos (4 horas). 
Na mesma estrutura montada no antigo 
Terminal Oeste, na frente da prefeitura, 

também estão sendo oferecidos de 
segunda a sexta-feira, com atendimento 
à tarde e à noite, exames de mamogra-
fia, papanicolau, próstata e pele, exame 

clínico odontológico e orientação de 
higiene bucal, além de exames de acui-

dade visual e audiometria.
José Antonio Fares, superintendente do 
Sesi e IEL no Paraná e diretor regional 

do Senai, disse que “a Semana da Indús-
tria demonstra  e evidencia a força de 
trabalho concentrada, com qualidade, 

usando os recursos adequadamente em 
prol da população; e essa parceria com 
o Município poderá representar mais 
de 3,4 mil matrículas e exames. Nos 

concentramos para preparar pessoas. 
A educação e a qualidade de vida é o 
nosso ponto forte, junto com a inova-
ção tecnológica. E esta é vocação de 

Cascavel,  por isso esse evento será um 
grande sucesso”. 

Menos consumidores
conseguem limpar nome

O número de consultas ao 
banco de dados do SPC (Serviço 
de Proteção ao Crédito) da Acic 
cresceu 12% em abril em com-
paração com o mesmo mês de 
2018. É o que aponta estatística 
divulgada pelo SPC, um dos mais 
antigos e confiáveis birôs de pro-
teção ao crédito do País.

No mês passado, o número de 
consultas ao sistema foi de 52.554 

contra 46.733 de abril de 2018. 
Já os registros (inclusões de ina-

dimplentes) ficaram estáveis. Foram 
incluídos 5.937 novos nomes na 
lista de inadimplentes em abril de 
2018 contra 5.927 de abril último. 

No entanto, menos pessoas 
conseguiram quitar suas dívidas e 
deixar a lista suja do SPC. No mês 
passado, 3.570 deixaram o sistema, 
contra 4.939 em abril de 2018.

De acordo com o diretor de SPC 
da Acic, Genésio Pegoraro, consul-
tar o Serviço de Proteção ao Cré-
dito é uma medida protetiva ado-
tada pelas empresas. “E o acesso 
à informação, de qualidade como 
esse banco de dados possui, faz 
enorme diferença em manter a 
empresa saudável principalmente 
em uma época de margens tão bai-
xas”, afirma Genésio.

Agenda cultural
Uma extensa agenda cultural será desenvolvida durante a semana com o Espe-
táculo A Hora da Estrela (terça, às 19h), Show Samba Pérola Negra com partici-
pação especial Batuque Mulher (quarta, às 19h), Contação de Histórias - Espe-
táculo Alumbramento, com Vinícius Mazzon (quinta, às 9h e às 14h30; sexta às 

14h30) e Show Los Elegantes Mendigos Coronezzos (quinta, às 19h) e Show Viola 
Quebrada (sexta, às 19h).

 AÍLTON SANTOS  

Parceria oferece serviços e atendimentos à população
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MALHAÇÃO 
Rita se desespera com a decisão da juíza, 

e Filipe lamenta o estado da moça. A famí-
lia de Lígia comemora a garantia da guarda 
de Nina. Camelo elogia Raíssa, e Nanda se 
incomoda. Thiago conforta Rita. Tato percebe 
a aproximação entre Cléber e Anjinha. Carla 
repreende Raíssa pela demora em voltar para 
casa. Jaqueline encontra César e comemora 
a conquista com um beijo em Daniel. Lígia 
e Joaquim cuidam de Nina. Vânia questiona 
Jaqueline sobre a procura por sua irmã ao 
tentar localizar César. Marco comenta com 
Anjinha sobre Carla. Jaqueline acredita ter 
encontrado sua irmã. Rita pede ajuda a Guga 
para se aproximar da família de Lígia.

VERÃO 90
João se arrisca para defender Jerônimo. 

Janaína e João levam Jerônimo, ferido, para 
o restaurante. Candé atrapalhar a noite de 
Larissa e Diego. Dandara e Quinzinho ficam 
surpresos ao constatar que Quinzão e Mainha 
se conhecem. João alerta Janaína sobre o 
caráter de Jerônimo. Jerônimo vende seu 
carro para pagar a dívida de jogo. La Donna 
se impressiona com as previsões de Madá, ao 
assistir a uma entrevista da vidente. Dandara 
desafia Mercedes. Vanessa pede apoio a Jerô-
nimo para ser a apresentadora do show da La 
Donna na Dr. Spock. Madá fica em êxtase ao 
ser procurada por La Donna para uma con-
sulta. Jerônimo procura Janaína.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Mirtes não deixa Adamastor avisar à polícia 

sobre a morte de Aranha. Olavo decide aceitar 
a proposta de Gabriel, e Murilo se preocupa. 
Luciana não deixa ninguém entrar no cabaré. 
Mirtes pede ajuda a Padre Ramiro. Nicolau é 
rude com Rivalda. Afrodite conversa com Bebeto. 
Marcos Paulo ajuda Valentina. Adamastor con-
forta Stella. Luz ouve a conversa de Mirtes com 
Padre Ramiro. Olavo ordena que Sampaio liberte 
Valentina. Marcos Paulo marca um encontro com 
Peçanha. Luz explica seu plano para Gabriel, e 
Judith critica a atitude do guardião-mor. Gabriel, 
Murilo, Padre Ramiro e Júnior levam o corpo de 
Aranha para casa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Roger interrompe o coquetel e todos 
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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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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
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vida humilde. Piedade impede que Cris/
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de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
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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-
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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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Youssef pede Dalila em casamento
Em “Órfãos da terra”, Almeidinha pressiona Fauze, que garante não ter atirado em 

Aziz. Rania enterra uma caixa às escondidas, mas Santinha a observa. Almeidinha 
confidencia a Miguel que o exame de balística revelou a inocência de Fauze na morte de 
Aziz. Jamil e Laila descobrem que terão um menino. Camila é assaltada. Youssef pede 

Dalila em casamento e promete tirar a vida de Jamil e Laila.
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ficam desconfortáveis. Chove muito e acaba 
a energia na cidade. Glória diz a Branca que 
sua memória anda muito ruim. Roger desafia 
Pendleton na frente de todos, supondo que 
ele seja o Otto. Waldisney vai à casa de Ciro 
e provoca Jefferson, que o expulsa. Marcelo 
confronta Pendleton e hesita em confiar nele. 
Filipa grava seu vídeo de inscrição para o con-
curso Fios Maravilha. Branca e Glória contam 
histórias de seu passado para os jovens que 
estão na casa. Luísa e Marcelo voltam pra 
casa e são surpreendidos por Poliana e João 
com uma apresentação romântica. Mirela se 
machuca na cozinha por estar pensando em 
Vini. Mais uma vez Luísa rejeita Marcelo. Arre-
pendida, Luísa vai até a casa de Marcelo e os 
dois se beijam. Waldisney aparece na casa de 
Dona Branca com flores para Nanci. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Uma emissora de TV vai até a sapataria 

para verificar a santa. O padre avisa que o 
Papa já está ciente. Giuseppe se preocupa 
com a história que está indo longe demais. Ele 
decide contar sua descoberta sobre a santa 
e revela que as lágrimas se tratavam de 
uma goteira. Safira vê Rebeca usando os 
sapatos novos que chegaram para a cole-
ção da empresa, mas que foram cedidos 
por Frederico. Ela surta e grita com Rebeca. 
Otávio aparece e diz que ela pode ficar com 
o sapato. No escritório, Safira discute com 

Otávio. Frederico aparece e explica o que 
aconteceu. No vilarejo, as pessoas se 
revoltam ao saber que a santa não chorava. 
Manuela espera seus amigos entrarem em 
ação para fazer o seu resgate.

JEZABEL 
Israelitas vão até o portão do castelo e 

gritam por água e comida. Acabe e Jezabel 
escutam, mas não ajudam. Acabe diz que 
não abrirá mão de sua água e comida para 
dar aos israelitas. Jezabel dá uma ordem a 
Hannibal. Acabe e Jezabel vão até o portão 
e pedem que o abra. Emanuel implora que 
todos voltem para suas casas para não serem 
mortos. Acabe e Jezabel falam com os israelitas 
e dizem que a culpa pela falta de água e comida 
é de Elias. Acabe diz que assim que o templo 
estiver pronto, Baal e Aserá trarão chuva e ferti-
lidade a terra. Ele diz que o momento é de união. 
Os israelitas começam a se dividir. Obadias tenta 
abrir os olhos de Acabe dizendo que Elias fez 
isso justamente para mostrar que o Senhor é 
Deus. Barzilai vai conversar com Queila e fala 
educadamente que entre as coisas que vieram 
do castelo para sua casa estão quatro estatuetas 
de seus deuses. Ele pede permissão para devol-
vê-las ao palácio. Jezabel pede a Acabe que ele 
nomeie Hannibal como comandante do exército 
de Israel, assim ele trará Elias.  
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O desejo de ganhar dinheiro e garantir seu 
futuro será maior. No trabalho, prefira agir a 
sós, sem revelar seus planos. No amor, talvez 
queira manter um romance em segredo.

Você vai se sentir mais confiante para fazer 
transformações. Bom dia para buscar um novo 
emprego e dar uma guinada na carreira. Se 
estiver livre, aproveite para conhecer gente 
nova e paquerar.

Pode ter boas oportunidades de brilhar no 
trabalho: mostre do que é capaz e fique de 
olho em uma chance de promoção. A união 
pede mais confiança e cumplicidade: façam 
planos juntos.

Ótimo astral para colocar em prática seus 
projetos para o futuro. Busque aliados e 
trabalhe em equipe. Aprender tudo que puder 
irá contribuir com seus planos. No romance, 
valorize as afinidades.

Os astros convidam você a correr atrás de seus 
desejos mais ambiciosos. Descarte tudo que 
não usa mais: abra espaço para novas ener-
gias. Fase de realizações no romance. Desejos 
à flor da pele.

Trabalho em sociedade tem tudo para dar 
certo. Você também pode sentir uma vontade 
maior de sair de casa. Boa fase para estudos. 
Pode iniciar um namoro ou aumentar a união 
com quem ama.

Se você quer mudar algo em sua vida, é hora 
de falar menos e fazer mais. Os astros darão a 
maior força para quem decidir cortar um vício. 
Clima sedutor na paquera e no romance.

Você pode ganhar dinheiro com uma socie-
dade, mas terá que evitar extravagâncias para 
não torrar tudo de uma vez. Use seu charme 
para conquistar alguém ou estimular o convívio 
com quem ama.

O Sol renova sua vitalidade. Aproveite para 
mergulhar no trabalho, concluir tarefas pen-
dentes e resolver assuntos de rotina. Bom dia 
para fazer um check-up. Valorize a estabilidade 
da união.

Você vai conseguir o que quiser com seu 
carisma tanto no trabalho quanto na vida pes-
soal. A paquera vai rolar solta e uma paixão 
proibida pode ser irresistível. Na união, muito 
diálogo.

A Lua indica uma fase lucrativa e você deve 
ficar de olho nas oportunidades de aumen-
tar seus ganhos. Talvez queira passar mais 
tempo com a família. No amor, mostre que 
quer segurança.

Você vai se sentir mais confiante para dizer o 
que pensa. No trabalho, é um bom momento 
para apresentar propostas e reivindicar melho-
rias. Encontros vão animar o romance.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
06 
01 
03 
09

 A Polícia Civil de Cascavel 
pede ajuda para encontrar o 
autor do atropelamento que 
matou Dilau José Batista de 
Ramos, 45 anos, no 
último sábado (4) na 
BR-467, entre Toledo e 
Sede Alvorada. O moto-
rista fugiu do local sem 
prestar socorro. 

A per íc ia cr iminal 
local izou um retrovi -
sor no local, que pode 
ser  de uma Van ou 
caminhonete. 

Informações sobre o 
caso, de veículo dessa 
natureza sem o retrovisor, 

 Valter Patrício, 28 anos, ficou em 
estado grave após o carro que dirigia 
capotar por diversas vezes em uma 
curva na BR-467, próximo ao Distrito 
de Sede Alvorada, em Cascavel. 

De acordo com um casal que pas-
sava pelo local e prestou os primeiros 
socorros, o rapaz seguia em alta velo-
cidade pela via e, ao fazer a curva, 
acabou batendo em um barranco na 
margem da pista e capotou. 

Por conta de vazamento de 
gasolina do veículo, o rapaz foi 
retirado por eles do carro antes da 
chegada dos socorristas do Siate.

Valter teve um corte profundo no 
lado esquerdo da cabeça e perdeu 
grande quantidade de sangue no local. 

Ele foi encaminhado em estado 
grave ao HU (Hospital Universitário) 
de Cascavel. O carro que ele dirigia 
tinha placas de Palotina. 

Homem fica em estado 
grave após capotamento

VEÍCULO bateu contra um barranco e capotou diversas vezes  

 O motorista de 61 anos acusado de 
atropelar um ciclista e um pedestre na 

BR-277 no último sábado (4) vai respon-
der por homicídio culposo e lesão cor-
poral, com o agravante de alcoolemia, 
comprovada pelo teste do etilômetro.

O pedestre de 56 anos tinha aca-
bado de descer de um ônibus quando 
foi atingido pelo carro. Ele morreu ao 
chegar ao hospital. Já o ciclista de 29 

anos, que transitava pelo acostamento, 
teve ferimentos graves e  

continua internado.
O acidente aconteceu no perímetro 

urbano da BR-277, na saída para Foz do 
Iguaçu, por volta das 18h. 

Após atropelar as duas pessoas, o 
condutor perdeu o controle do veículo, 
atravessou a pista e bateu em um bar-
ranco. O condutor também foi levado 
ao hospital e depois encaminhado à 

Cadeia Pública de Cascavel, onde pagou 
fiança de R$ 10 mil e vai responder ao 

processo em liberdade.
Além das autuações, terá seu direito 

de dirigir suspenso por 12 meses. E 
deve pagar multa de R$ 2.934,70,  

conforme a PRF. 

Motorista é autuado 
por homicídio 

e lesão corporal

FÁBIO DONEGÁ

Polícia procura autor de 
atropelamento BR-467

RETROVISOR pode ser de Van ou caminhonete

P
O

LÍ
C

IA
 C

IV
IL

ou a busca em oficinas/lojas 
da peça para reposição, devem 
ser comunicadas à Policia pelo 
fone 197. 
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A Polícia Rodoviária Federal apreen-
deu em Foz do Iguaçu uma caminho-
nete Ford/F1000, vermelha, roubada 

em 1994 em Cascavel. O veículo estava 
com placas paraguaias e seguia para 

Cidade do Leste quando foi abordado. 
Durante consulta do número do chassi, 
a equipe constatou o registro de roubo. 

O motorista tem 31 anos, é brasi-
leiro e foi preso em flagrante pelo crime 

de receptação. A ocorrência foi enca-
minhada para a Polícia Civil de Foz do 

Iguaçu para os procedimentos cabíveis. 
O veículo deve ser devolvido ao dono.

 O número de homicídios regis-
trados em Cascavel nos quatro pri-
meiros meses de 2019 caiu pela 
metade em comparação ao mesmo 
período de 2018. 

De acordo com acompanha-
mento diário realizado pelo Hoje-
News, ano passado, até 6 de maio, 
havia sido registrados 15 homicí-
dios. Neste ano, até ontem, eram 
seis homicídios e um feminicídio. 

Este é o segundo ano consecu-
tivo que a redução é significativa. 
Em 2017, nesses mesmos cinco 

Esfaqueado durante 
briga morre no HU 

A Delegacia de Homicídios 
de Cascavel divulgou ontem 
a morte de Francisco Wagner 
Borges da Silva. Ele foi esfa-
queado durante uma briga no 
dia 1º de março e estava inter-
nado no HU (Hospital Universi-

tário) de Cascavel. 
O outro envolvido na briga, 

Renan Ribeiro Wittes, ficou 
gravemente ferido e continua 
internado em estado grave 
ainda com risco de morte.

De acordo com a DH,  
houve uma briga entre eles  
e, com faca, os dois feriram 

um ao outro.  

Júri popular
Bruno Santos de Lima será julgado 
hoje no Fórum Estadual de Casca-
vel pela morte de Adelson Brandão 
Nunes. O crime aconteceu no dia 
15 de janeiro de 2013 em um lava-
car no Bairro Parque São Paulo,  
em Cascavel. 
Bruno teria atirado diversas vezes 
contra a vítima. O crime aconteceu 
durante a madrugada e o corpo só 
foi encontrado no dia seguinte.
O réu confessou o crime e afirmou 
estar sendo ameaçado  
por Adelson. 
Ele responde ao processo  
em liberdade. 

Homicídios caem 
quase pela metade

meses, já tinham sido registradas 
30 mortes, assim como em 2016.

A repor tagem do HojeNews 
entrou em contato com a Delegacia 
de Homicídios de Cascavel, mas 
a informação é de que não pode-
riam dar entrevista a respeito do 
assunto sem a divulgação oficial 
dos dados de anos anteriores, o 
que depende de autorização da 
Sesp (Secretaria da Segurança 
Pública e Administração Penitenciá-
ria), a qual foi solicitada mas não 
houve respostas.

VEÍCULO foi roubado em Cascavel em 1994   

Carro é recuperado 25 anos depois

P
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O fim de semana foi de con-
quistas para o handebol cascave-
lense, que contou com o fator casa 
na Paraná Cup e no Campeonato 
Paranaense de HCR (Handebol em 
Cadeira de Rodas).

Na competição do despor to 
regular, realizada no Centro Univer-
sitário FAG nas categorias sub-15 
e sub-17 feminino e masculino, e 
adulto masculino, Cascavel faturou 
dois títulos, dos cinco possíveis.

Na disputa feminina sub-17, o 
ACH/Santa Maria, do professor Mar-
cos Galhardo, foi campeão ao vencer 
o mais tradicional rival no Estado, o 
time de Maringá, por 18 a 17, na 12ª 
final entre as equipes na competição.

No masculino adulto, o ACH/
Lanalli/O2 Saúde, do professor 
Neudi Zenatti, faturou o tricampeo-
nato consecutivo ao derrotar na final 
do time de Corbélia, por 17 a 10.

Cascave l  t ambém teve 

 Palmeiras 1x0 Internacional
 Vasco 1x1 Corinthians
 Ceará 1x2 Atlético-MG
 Chapecoense 1x1 Athletico
 Cruzeiro 2x1 Goiás
 São Paulo 1x1 Flamengo
 Botafogo 1x0 Fortaleza
 CSA 0x0 Santos
 Grêmio 4x5 Fluminense
 Bahia 1x0 Avaí

SÁBADO
16h Fluminense x Botafogo
19h Corinthians x Grêmio
21h Goiás x Ceará

DOMINGO
11h Flamengo x Chapecoense
16h Internacional x Cruzeiro
16h Atlético-MG x Palmeiras
16h Santos x Vasco
19h Fortaleza x São Paulo
19h Avaí x CSA
19h Athletico x Bahia

3ª RODADA

4ª RODADA

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

SÉRIE A

O time de handebol em cadeira de rodas da 
Associação dos Paratletas de Cascavel (Apac) 
também se destacou no fim de semana, no 
Campeonato Paranaense de HCR 4, realizado 
no sábado no Ginásio Eduardo Luvison, no 
Ciro Nardi. Comandado pela professora Pol-
yanna Bastos, que recebeu o troféu de melhor 
treinador, o Secesp/Apac/Unimed venceu a 
competição no naipe masculino da categoria 4b 
e teve ainda o goleiro Emerson Teodoro e o 
artilheiro Lucas Fernando também conquistando 
troféus individuais. Já o melhor jogador foi o 
toleadano Jean, da equipe Atacar, que ficou 
em segundo lugar. No feminino, disputado na 
categoria 4A, a Atacar/Toledo terminou em 
primeiro lugar, seguida por Francisco Beltrão. 

Handebol campeão

representantes no sub-17 mascu-
lino e ficou em quarto lugar com o 
ACH/AC5, comandado pelo profes-
sor Cesar Casagrande. O título ficou 
com o Colégio ATO/Ponta Grossa, 
seguido por Jussara e Paranavaí.

Já no sub-15 masculino os cas-
cavelenses do ACH/AC5 terminaram 
na 11ª posição, enquanto no sub-15 
feminino não houve participação da 
cidade anfitrião da competição. Os 
times de Francisco Alves e Santo 
Antônio do Sudoeste ficaram com 
os títulos, respectivamente. 

ARQUIVO ATLETAS
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O torneio
A Paraná Cup reuniu em três dias 

mais de 700 atletas, distribuídos em 
39 equipes, que juntas marcaram 

2.564 gols em 83 partidas disputadas. 
A categoria sub-15 feminina teve três 
equipes participantes; a sub-15 mas-

culina teve 11; a sub-17 feminina teve 
oito; a sub-17 masculina teve 13; e a 

adulta masculina teve quatro.
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PLACAR DE ONTEM
 SÉRIE B

 Bragantino ?x? Sport 

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.
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CASCAVEL, 07 DE MAIO DE 2019

1- JESANIAS SILVA DA PAIXÃO JUNIOR E NAYARA SANTOS RODRIGUES DA SILVA
2- LÉDSON LUIZ LEOPOLDO E LUCIMARA SCHMIDT
3- DANIEL HENRIQUE DIAS E ANA PAULA SEMCHECHEM
4- LUIZ UGUCCIONI E EDUVIRGES APARECIDA MONTECINO

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

ONTEM
 Bragantino x Sport

  QUINTA-FEIRA
19h15 São Bento x Botafogo-SP
21h30 Coritiba x Londrina

     SEXTA-FEIRA
19h15 Bragantino x Atlético-GO
21h30 Vila Nova x Ponte Preta

             SÁBADO
11h Criciúma x América-MG
16h30 Sport x Figueirense
19h Operário x Oeste
19h Brasil de Pelotas x CRB
19h Cuiabá x Paraná

   SEGUNDA-FEIRA
20h Guarani x Vitória

2ª RODADA

3ª RODADA

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

SÉRIE B
Derrotado por 2 a 0 pelo Car-

los Barbosa no último sábado, 
em casa, pela Liga Nacional, o 
Cascavel Futsal já voltou seu foco 
novamente às disputas da Série 
Ouro do Paranaense, competição 
pela qual terá seu próximo compro-
misso, marcado para sábado, no 
Ginásio da Neva, contra o Matelân-
dia, às 19h, pela 8ª rodada.

Aliás, os dois próximos jogos 
da Serpente serão pelo Estadual. 
Depois do duelo regional deste fim 
de semana, os comandados do 

Cascavel Futsal se
volta à Série Ouro

técnico Cassiano Klein seguirão 
para São José dos Pinhais, para 
desafiar a equipe da casa em par-
tida que fechará a 7ª rodada, no 
dia 15 (quarta-feira).

Com seis vitórias em seis jogos 
no Paranaense, o time cascave-
lense tentará somar o máximo de 
pontos possíveis nessas duas par-
tidas antes de iniciar uma sequên-
cia fora de casa contra adversários 
diretos na briga pela liderança: 
Marechal (dia 20) e Foz Cataratas 
(dia 28).

              LIBERTADORES
19h15 Nacional x Cerro Porteño
19h15 Zamora x Atlético-MG
21h30 Alianza Lima x Palestino
21h30 River Plate x Internacional

               LIGA DOS CAMPEÕES
16h Liverpool x Barcelona

                      COPA DO BRASIL
21h30 Vila Nova x Juventude 

JOGAM HOJELiga Nacional
Pela Liga Nacional, o Cascavel 

Futsal voltará à quadra apenas no 
dia 17 (sexta-feira), quando desafiará 
o Joinville (SC) pela 5ª rodada. Como 
mandante o próximo compromisso 

será no dia 25 (sábado), contra o 
Blumenau, pela 6ª rodada.
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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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