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Mutirão completa 1 mês 
e problema agora é outro

O Mutirão de Limpeza Água Boa completa um mês e parte da cidade ainda está repleta de 
entulho em frente às casas dos cidadãos que foram convidados a limpar os quintais. A equipe 

continua trabalhando para dar conta da demanda, mas a população denuncia agora outro  
problema: a invasão de insetos devido à “mexida” em tanto lixo. l Pág. 7
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Opinião

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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Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Sábado

Recebi uma carta do escritor e amigo Celestino Sachet, um dos 
baluartes da literatura catarinense. Ele é o arauto que está sempre 
atento a tudo quanto se escreve, é ele quem mapeia a produção 
literária catarinense, mantendo um painel das letras da nossa terra 
sempre atual, sempre completo. 

Eu havia lhe enviado, logo que saiu do prelo, um exemplar da 
segunda edição da minha antologia poética “Nação Poesia” e ele 
leu, apreciou e me enviou a mensagem mais bonita que eu poderia 
receber, um testemunho espontâneo que me deixou atônito: tive 
que ler duas vezes para entender que era sobre o meu livro. E 
não posso deixar de dividir isso com todos vocês, antes de colo-
car na contracapa do próprio livro, em uma próxima edição: “Meu 
poeta-menino, irmão gêmeo do menino-poeta. Na manhã de um 
domingo friorento e chuvoso, percorri teu livro com ganas de curtir 
poesia. E me dei bem!

Teu “Nação Poesia”, a partir da capa, é um primor. Na sequên-
cia em que fui namorando teus versos, descobri que você é um 
poeta com todas as letras da linguística e com todas as artes de 
teoria da literatura. Já me explico.

O teu poema é uma síntese moderna do Olavo Bilac, no “Profissão 
de Fé”, quando sugere “Torça, aprimora, alteia, lima / A frase; e, enfim, 
/ No verso de ouro engasta a rima, / Como um rubim.”

A maioria de teus poemas tem esse final de ouro. Tomo como 
modelo o poema “Poeta”. Dentro dos últimos cinco versos, veja a 
força que explode em “que me divido / em mais eus”.

Mas você é também Drummond, quando desafia - “Penetra 
surdamente no reino das palavras”. Só que você corrige Drummond 
e penetra ‘meninamente’ na magia das palavras. Toda a sua (tua) 
poemática é de menino - Natal - passarinho - árvore - jacatirão. Ah, 
seu bandido! Essas histórias de menino fazem saltar lágrimas no 
leitor. Um abraço de admiração do menino que continuo sendo.”

Então, não é para ficar prosa? É um especialista em literatura, 
dando o seu testemunho de leitor comum, pleno de sensibilidade. 

“Para que tais 
fenômenos, em 
todas as suas 
formas, não 

aconteçam mais, é 
necessária uma conver-
são contínua e profunda 
dos corações, atestada 
por ações concretas e 

eficazes que envolvam a 
todos na Igreja.”

O Papa Francisco 
anunciou normas 
mais rígidas que 

obrigam padres e 
religiosos a denun-
ciar qualquer suspeita 

de abuso sexual ou 
assédio, bem como 

todo o encobrimento 
de tais atos pela hie-

rarquia católica.

Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do Grupo Literário A 
Ilha; ocupante da cadeira 19 da Academia Sul-Brasileira de Letras
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Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

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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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Cascá jogou a toalha?
Ao que tudo indica, Paulo Sérgio Wolff, o Cascá, pretende 
não disputar a reeleição à Reitoria da Unioeste neste ano. 
Cascá que já está no cargo há dois mandatos consecutivos 

e tende a voltar a lecionar. “Sou professor há 30 anos, volto 
a dar aula de engenharia civil. Minha tarefa foi cumprida”, 
disse. Mas há quem duvide que ele desista. Estão cotados 
cinco candidatos: Alexandre Webber, Wilson Zonin, Moacir 

Piffer, Reni Reis e Edison Leismann. As chapas serão 
oficialmente definidas em julho. O mandato é de quatro 

anos. Além de reitor e vice, serão escolhidos, em outubro, 
24 cargos para direção do centro e câmpus.

Revisão de tributos
A Secretaria de Finanças tem uma série de medidas em 
andamento, entre elas a revisão do Código Tributário. 
A última mudança ocorreu em 2001. Renato Segalla 
declara que o Município esteve aberto para receber 

recomendações de entidades de classe que protocolaram 
pedidos de alterações e uma comissão interna avaliará os 

itens sugeridos. 

Para estimular a parti-
cipação das mulheres na 
economia cascavelense, 
a administração municipal 
encaminhou à Câmara 
de Vereadores projeto 
para a criação do Fundo 
Municipal de Fomento 
ao Empreendedorismo - 
Mulher Empreendedora, 
com incentivos de aper-
feiçoamento, capacitação 
e linhas de crédito exclu-
sivas ao público feminino.

Com prazo indetermi-
nado de duração, o pro-
pósito é inclusão, desen-
volvimento sustentável, 
geração de renda entre 
mulheres empreendedo-
ras individuais - formais ou 
informais, microempresas, 
empresas de pequeno 
porte e organizações cole-
tivas solidárias. Haverá 
programas espec ia is 
para liberação de cré-
dito e capacitação para 
aumentar opor tunidades 
de trabalho e renda por 
meio de pequenos negó-
cios. A expectativa é de 
melhorar a qualidade de 
vida da população e esti-
mular a autonomia finan-
ceira das mulheres.

No texto em análise 
nas comissões perma-
nentes está estabelecida 
a autorização para destina-
ção de 10% dos recursos 
pelo Fundo Municipal de 
Fomento ao Empreendedo-
rismo - Mulher Empreende-
dora para o custeio opera-
cional das ações. 

Os recursos serão 
geridos pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, responsável pela 
operacionalização e pela 
administração de medi-
das, convênios, serviços 
e parcerias com institui-
ções financeiras. Serão 

Intervenção?
Ao fazer um balanço do 
trabalho desempenhado, 
Cascá defende as eleições e 
a escolha democrática dos 
reitores - ele considera que 
a escolha da comunidade 
será respeitada pelo 
governador Ratinho Júnior. 
“Costumeiramente, a 
escolha é democrática. 
Já aconteceu o contrário, 
mas o prejuízo foi grande 
e a universidade parou”. 
O último interventor foi 
Alcebíades Orlandi - que 
faleceu em 2012, vítima de 
acidente de carro no Rio 
Grande do Sul.

Cidadão honorário
Cascavel já tem dois títulos 
de cidadania honorária 
na lista de espera na 
Câmara de Vereadores. 
Ódina Coradini da Silva, 
natural de Mandaguaçu 
- mãe de Dayane, Viviane 
e Lucas Silva, casada com 
o empresário Renato 
Silva -, que se destaca em 
ações na Rádio Colmeia, 
atividades com a Igreja 
Católica e projetos 

comunitários envolvendo a 
Univel - Centro Universitário. 
O outro é Paulo Sérgio Bini, 
natural de Curitiba, pelos 
serviços prestados enquanto 
esteve à frente da Delegacia 
da Receita Federal em 
Cascavel - hoje é delegado da 
alfândega da Receita Federal 
em Foz.

Taxa expediente
Embora a prefeitura 
demonstre em balanço que 
decidiu pelo fim da taxa 
de expediente - sem citar 
a recomendação do TCE 
- os vereadores Fernando 
Hallberg (PPL) e Policial 
Madril (PMB), que iniciaram 
os questionamentos a 
respeito, insistem em 
atestar irregularidades e 
protocolaram manifestação 
de descumprimento. Eles 
querem que os cascavelenses 
recebam de volta os valores 
cobrados irregularmente nos 
últimos anos. A taxa para 
custear a emissão de boletos 
aparecia até o ano passado 
de maneira irregular nos 
carnês de IPTU, lixo, Alvará 
etc emitidos pela Prefeitura 
de Cascavel.

Mulheres terão fundo
para abrir empresa 

beneficiadas mulheres 
(pessoa física), mulheres 
empreendedoras indivi-
duais, micro e pequenas 
empresas com quadro 
societário composto exclu-
sivamente por mulheres, 
cooperativas e associa-
ções apenas com mulhe-
res no quadro. Será pre-
ciso comprovar residência 
em Cascavel e não ter 
débitos na prefeitura.

O fundo será com-
posto por créditos orça-
mentários dest inados 
pelo Município, auxílios, 
doações, contribuições, 
subvenções, transferên-
cias, par ticipações em 
convênios, repasses e 
financiamentos internos 
ou externos, juros e amor-
tizações de empréstimos. 

Os valores deverão 
constar anualmente com 
repasse até 1º de março 
de cada ano na LOA (Lei 
Orçamentária Anual). Para 
que a ação seja possível, 
a prefeitura criará o Conse-
lho de Orientação, que vai 
estabelecer critérios para 
conceder financiamentos, 
prazos para amortização e 
carência - além de multas 
aos inadimplentes e elabo-
rar o Regimento Interno. 

Em mensagem encami-
nhada à Câmara, o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
argumenta que o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) comprova 
desigualdade no mercado 
de trabalho entre mulheres 
e homens. “É preciso a 
tomada de medidas que 
diminuam essa diferença 
e propiciem a mulher 
igualdade material diante 
do sexo masculino”, res-
salta Paranhos. 
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ANTECIPE O PRESENTE DA SUA MÃE 

Senhas X vacinação:
um drama diário

Sala de vacinação fechada e pacien-
tes aguardando para se imunizarem 
contra a influenza. Esse era o cenário 
da UBS (Unidade Básica de Saúde) do 
Bairro Canadá ontem à tarde.

Preocupados com o avanço da gripe 
na cidade, a população insiste. A dona 
de casa Adenir Marques, 59 anos, che-
gou à unidade às 13h e duas horas 
depois ainda aguardava ser chamada. 
“Isso é um descaso. Eu questionei por 
que estava demorando e eles falaram 
que estavam fazendo triagem”.

A outro paciente, a explicação rece-
bida era outra: “[Eles] Me falaram que 
estavam preparando as vacinas”, disse 
Jairo Batista, 42 anos, que aguardava 
fazia uma hora para tomar a vacina.

Ambos os pacientes receberam a 

senha como garantia de atendimento. 
Só não contavam com a espera.

Adenir ficou na unidade até as 15h, 
quando desistiu e foi até a UBS do 
Bairro Neva para conseguir o que é dela 
por direito.

A empresária Vanir Lima também 
se irritou. Ela foi duas vezes à UBS do 
Cancelli e uma no Canadá para tentar 
tomar a dose. Tentar! Porque, apesar de 
esperar por mais de duas horas em cada 
local, não conseguiu ser atendida. “Res-
peito é bom e todos gostam. Temos que 
trabalhar, não dá para perder meio dia 
para tomar a vacina. E ainda se tomasse! 
Eu já perdi meio dia e não consegui ser 
atendida. Vai lá [UBS] e tem meia dúzia 
[de funcionários] sentados e a gente 
esperando ser atendidos”, reclama.

Vanir ilustra bem a situação: ela che-
gou às 8h à UBS Canadá na quarta de 
manhã, recebeu a senha 6, e às 10h foi 
embora sem ser atendida. Dois dias antes, 
chegou às 13h à UBS do Cancelli e às 15h 
ainda não haviam chamado ninguém. 
“Tudo bem que é de graça a vacina. Mas 
já pagamos por ela várias vezes”, lamenta. 

Segunda fase
A campanha de vacinação segue 

até o dia 31 de maio. Em Cascavel, 
a meta é imunizar ao menos 90% 
das 95.878 pessoas que formam o 
público-alvo. Até o último sábado, 
dia D, 61.229 doses haviam sido 

aplicadas. Ou seja, um terço ainda 
precisa tomar a vacina.

Apesar de todo o apelo da cam-
panha, o que os pacientes desejam 

encontrar são as portas abertas: 
“Durante as duas horas que fiquei 

na unidade, não apareceu ninguém 
nem para abrir a sala. Isso está 

errado”, reclama Adenir. 
A Secretaria Municipal de Saúde 

não se pronunciou sobre o caso. 
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular
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01- DANIEL WEIBER E JHENIFFER ALINE OLARIO
02- VALDIR JOSÉ ORMIANIN MILCZAREK E NEIVA KRAMER
03- KELVIN CRISTIAN GABRIEL E FRANCIELLI AMORIM PARIS
04- LUÍS GABRIEL DE ALMEIDA TEGONI E GABRIELE RAMOS PEREIRA
05- THIAGO LUCAS VESSANI E LUCILÉIA RITA BRAZ
06- ODAIR JOSÉ FRANCO E MARILZA SANTANA
07- GIULMAR DE OLIVEIRA E JOSENÉIA FERREIRA DA SILVA
08- VILSON FERREIRA DE ANDRADE E JOCEMAR AZEREDO DA SILVA
09- WESLEY ROBERVANE SILVA DE OLIVEIRA E MELLANY KOSIOL
10- MARLON SANDY DOS SANTOS E VANUSA RAMOS DA SILVA
11- EDERSON OLIVO DA SILVA E SHARLIZE LIMA DOS SANTOS
12- GENEZIO FERREIRA DE ASSIS E ELIELZA RODRIGUES SIMÕES
13- WILLIAN HENRIQUE GONZATTO GONÇALVES E LETÍCIA RECH
14- EDSON OLIVEIRA SILVA E BRUNA BELINELI GOMES FRISSO
15- GUILHERME CASARIM ZAMPIERI E PALOMA SIGNORI RAMOS 
16- ANDRE LUIZ DE QUADROS ROSIN E LUCINÉIA RODRIGUES
17- VINÍCIUS FACINA FIORENTIN E LORENA TERUEL BERTO
18- LUCINDO ANTONIO MISTURINI E LAURA REGINA PEREIRA GOMES

O prefeito Leonaldo Paranhos 
recebeu a visita dos membros da 
coordenação diocesana da RCC 
(Renovação Carismática Católica), 
que estão à frente da organização 
do Pentecostes, uma das festas 
consideradas mais importantes do 
calendário cristão. 

RCC organiza a 31ª
edição de Pentecostes

Márcio Ribeiro, coordenador 
diocesano, Marli Doneda da Silva 
e Rondinelli Batista, que integram 
o conselho, convidaram oficial-
mente o prefeito para o evento, 
que este ano chega à 31ª edição 
em Cascavel, reunindo fiéis de 
toda a região. “Uma celebração 

tradicional, importantíssima e que 
merece todo nosso apoio”, enfati-
zou o chefe do Executivo.

Data e local
A celebração do Pentecostes será 
realizada no dia 16 de junho, no 
Centro de Convenções e Eventos, 
com expectativa de reunir pelo 
menos 8 mil pessoas, de 20 municí-
pios da região. 
A programação começa às 8h e será 
encerrada às 16h, com missa pre-
sidida pelo arcebispo dom Mauro 
Aparecido dos Santos. 
Nesta edição, o evento contará com 
a presença do missionário Roberto 
Tannus, que acumula mais de 40 
anos de experiência, pregando em 
cinco continentes.
“O evento tem caráter solidário e 
beneficente. Aqueles que desejam 
podem doar um quilo de alimento. 
Toda a arrecadação será destinada 
a entidades assistenciais da cidade, 
dentre elas o Provopar Cascavel”, 
explicou Márcio. 
A estimativa é de totalizar pelo 
menos 4 toneladas de alimentos 
não perecíveis.

Inscrições
No dia 15 de junho, no Anfi-

teatro Emir Sfair, cerca de 800 
pessoas são esperadas para 

o evento cultural que antecede 
o Pentecostes. As inscrições 
estão abertas para artistas 

locais que desejam fazer apre-
sentações teatrais, musicais, 

de dança, poesia, entre outras. 
O evento será realizado  

das 13h às 22h. 
Outras informações na  

coordenação da RCC, pelo  
telefone 3224-4224.
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Ao completar um mês do início 
do Mutirão de Limpeza Água Boa 
- Cidade Limpa, Cascavel ainda 
está repleta de entulho em frente 
às casas dos cidadãos que foram 
convidados a limpar os quintais. 
Situação que gera críticas, con-
fusão e incomoda quem aguarda 
desde o início das ações para ter 
os entulhos recolhidos.

O vigilante Vítor Ferreira é mora-
dor do Bairro Interlagos e conta que 
limpou o lote quando as ações come-
çaram a ser divulgadas, mas afirma 
que agora o problema é outro: “Você 
elimina o mosquito, mas traz barata 
e aranha para dentro de casa”. 

Quem passa pelo mesmo pro-
blema é o morador do Bairro Periolo 
João Felipe de Andrade: “Tem muito 
inseto entrando em casa. Nós já liga-
mos na prefeitura várias vezes para 
saber quando vão passar aqui, mas 
o pessoal não dá resposta”. 

Mutirão completa um mês 
e problema agora é outro

Sugestão
A consultora comercial Solange Fogaça se mudou recentemente e “herdou” o entu-
lho do antigo morador da casa onde vive no Interlagos. Para ela, o mutirão deveria 
ter sido organizado de outra forma: “Deveria ter sido separado por bairro. Assim as 

pessoas tirariam de casa somente no dia em que fosse ser recolhido”, sugere. 
Ela alerta que a intenção do mutirão é eliminar os criadouros do mosquito da den-

gue, mas os entulhos de lixo que ainda não foram retirados acumulam água e viram 
novos criadouros.

 MORADORES da região norte se quei-
xam da demora para serem atendidos Falta finalizar

De acordo com o gestor do Território 
Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão, a 

expectativa é de finalizar o Bairro São Cris-
tóvão ainda esta semana. “Somente depois 
disso podemos partir para a região norte e 
atender os bairros que ainda faltam, como 

Interlagos, Brasmadeira, Morumbi”.

Pontos de apoio 
Desde a segunda semana do 
mutirão a prefeitura tem alertado 
que a população não deixasse mais 
entulhos nas ruas já atendidas. Isso 
nem sempre tem sido respeitado.
A orientação agora é de que as 
pessoas levem o lixo aos pontos de 
apoio que ainda estão em funcio-
namento: São Cristóvão, Ipanema, 
Los Angeles, Interlagos e Canadá, 
que podem ser usados pela popu-
lação para descarte dos entulhos. 
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 MALHAÇÃO 
Filipe impede que Rita se aproxime de Nina, mas 

não consegue evitar seu encantamento pela moça. 
Guga repreende Rita. Jaqueline conta para Raíssa 
que gostou de Irina. Anijnha lamenta com as amigas 
o chute que deu em Cléber. Filipe alerta Cida sobre 
pessoas que queiram se aproximar de Nina. Raíssa e 
Jaqueline armam para que Anjinha e Cléber se encon-
trem, e os dois se reconciliam. Camelo anuncia que se 
apresentará em um evento com Raíssa. Madureira faz 
uma proposta a Camelo. Jaqueline garante a Vânia 
que não contará a Irina que é sua irmã. Peixoto inter-
rompe o evento em que Camelo iria se apresentar com 
Raíssa. César flagra Jaqueline com Irina. 

ÓRFÃOS DA TERRA
Todos vibram com o nascimento de Raduan. 

Teresa conforta Bruno. Ali chora ao pensar em Sara, 
e Mamede tem esperanças de que o neto aceite se 
casar com uma palestina. Eva anuncia que Davi não 
corre mais risco de morte. Dalila expulsa Youssef de 
sua casa, e afirma a Fairouz que se vingará de Jamil 
e Laila. Zuleika recusa a proposta de casamento de 
Almeidinha. Missade questiona Elias sobre Helena. 
Bruno decide viajar para a Europa, e avisa a Laila. Vale-
ria exige que Norberto se case com ela. Rogério explica a 
Faruq e Letícia como o médico pode validar seu diploma 
no Brasil. Tomás e Cibele se unem para reunir Almeidinha 
e Zuleika. Laila garante a Jamil que jamais se envolverá 
com Bruno. Fairouz se assusta ao saber que Dalila acom-
panha os passos de Laila e Jamil. 

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Judith discute com Gabriel. Gabriel comenta 

sobre a marca de nascença dos guardiães-mor, e 
Feijão tenta disfarçar a preocupação. Marcos Paulo 
encontra Peçanha. Stella, Stefânia e Adamastor des-
cobrem que Aranha foi vítima de uma emboscada. 
Luz, Feijão e Murilo são nomeados guardiães. Feijão 
pede para passar a noite na gruta da fonte. Rivalda 
ofende Diana, e Afrodite manda que ela saia de casa. 
Luz conta para Júnior e Sóstenes sobre a reunião dos 
guardiães. Valentina reclama por não ser uma guardiã. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Ruth envia um teclado de presente para Bento. 

Luísa manda Afonso embora de casa e ele diz que só 
se Marcelo for primeiro. Gabi vê o corte na perna de 
Mirela e o Galo na cabeça do Vini, desconfiando de 
que os dois tenham se machucado juntos. Débora, 
sem avisar, vai à casa de Marcelo e cozinha para ele. 
João chega e a acusa de roubar o bilhete de Luísa. 
Marcelo volta à casa de Luísa e tenta se acertar com 
ela. Claudia desabafa com Joana sobre não estar 
aguentando a situação de Fernanda na casa de Dur-
val. Marcelo chega em casa e Débora se humilha para 
voltar com ele. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Navarro e Sandro contam para Regina que 

chegaram à conclusão que o menino escoteiro que 
esteve dentro da casa pode estar envolvido no resgate 
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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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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.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
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CASCAVEL, 10 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

Manu chega 
a tempo para 

apresentar o show 
de La Donna
Em “Verão 90”, Janaína explica a La 

Donna e a Madá que sabotaram os doces. 
Jerônimo se oferece para ajudar Janaína, 
sob os olhares desconfiados de Otoniel e 
Herculano. Diego ouve Quinzinho comen-
tar com Candé que vetou a participação 
de Dandara no show de La Donna. Jofre 
avisa a Lidiane que Manu sumiu. João e 

Manu conseguem se libertar. Manu chega a 
tempo para apresentar o show de La Donna. 
Figueirinha diz a Mercedes que o plano não 
deu certo e ela se irrita com o sucesso de 

Janaína. João alerta Janaína para não criar 
expectativa em relação a Jerônimo.

  de Isabela. No dia de fotografar o novo catálogo, a 
modelo se atrasa e Frederico decide que Rebeca 
será sua modelo. Regina entra irritada no quarto 
de Manuela e questiona quem era o escoteiro que 
invadiu a mansão. Manuela garante que não sabe 
de nada. Regina diz que possui seus métodos para 
descobrir a verdade.

JEZABEL 
Hannibal dá um soco em Eliseu e o derruba ao 

chão. Sidônio amarra uma corda em seus pulsos. 
Hannibal ordena que o leve para o palácio. Tadeu e 
Safate encontram Elias no caminho. Eles se abra-
çam. Aisha pede permissão a Acabe para ir à casa 
de Barzilai visitar Joana. Phineas diz a Acabe que 
viu o profeta Baltazar em Samaria. Acabe pede que 
tragam Baltazar a sua presença. Eliseu é levado até 
Acabe. Acabe pede que chame Jezabel e diz que 
Eliseu dirá o paradeiro de Elias. Saulo diz a Acabe 
que a princesa se nega a comparecer na sala do 
trono. Acabe pressiona Eliseu para que confesse 
onde estão os outros profetas. 
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Você vai ouvir fofocas em torno de você e 
deve ficar completamente de fora para evitar 
disputas. Seria uma boa ideia descansar da 
turbulência ao seu redor. Admitir isso seria 
vantajoso.

As escolhas que fizer hoje serão mais impor-
tantes do que nunca. Olhe para o futuro e sua 
construção. Você terá tudo a ganhar desen-
volvendo a sua resistência. Felizmente a sua 
moral é muito boa e compensa suas fraquezas.

Você não vai ser muito inibido pela timidez 
hoje. É hora de se concentrar em uma tarefa 
difícil. As atividades em grupo não são reco-
mendadas hoje. Você ficaria muito sobrecar-
regado pelos outros.

O bom humor vai estar em todos os lugares e 
você vai ser mais compreensivo com as pessoas 
que o rodeiam. Descanse um pouco, você não 
está segurando bem as coisas. Tenha cuidado 
com cãibras musculares e movimentos falsos.

Não se force a ser algo que você não é. Seja 
você mesmo e não finja. Você será capaz de 
acompanhar o ritmo imposto indiretamente por 
aqueles que o rodeiam. Sentir-se útil lhe dá 
energia.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não 
se preocupe muito com os detalhes! Respire 
mais profundamente e isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo.

Você será mais estratégico do que o habitual. As 
pessoas vão confiar em você, então não abuse 
disso! Você vai se sentir nervoso e a razão é um 
grande desejo de mais liberdade. Certifique-se 
de ter algum tempo para si mesmo.

O clima é construtivo e gratificante no que diz 
respeito às relações pessoais e a sorte vai per-
mitir que você faça novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos 
insignificantes e isso é desgastante. 

Pessoas muito agitadas fazem você perder 
a paciência. Encontre um lugar isolado para 
trabalhar. Seu corpo precisa relaxar e você se 
sentirá melhor. Relaxe, antes que você se sinta 
muito tenso.

Ideias claras e firmes estão na ordem do dia e 
elas varrerão as suas dúvidas. Seu bom humor 
é contagiante. Você vai ter que se apoiar em 
todas as suas habilidades de resistência. Feliz-
mente, você está em boa forma. Mantenha 
uma dieta equilibrada.

Superar sua impaciência e controlar seu entu-
siasmo ardente será o seu desafio de hoje. 
Vá mais devagar. É absolutamente necessário 
para se livrar do estresse que você construiu. 
Dê-se um tempo para relaxar de verdade.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo. 
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LTMUNDI
CALIGRAFIA

Tipo de fio
usado no
crochê

Órgão de
auxílio 

ao índio
(sigla)

Estudiosa
como
Mainá
Mello

Divindade
única dos
islâmicos

Armadilha,
em inglês

A pessoa 
que duvida

de tudo
(fem.)

Pequeno
pastel

recheado
e frito

Hora (?),
serviço de
páginas
da web

Letra do
escudo do 
Goiás (fut.)

"Gentileza
(?)

gentileza"
(dito)

Massa
doce que
não leva

leite

Partido
político de

Rodrigo
Maia

(?) Rayol:
cantor

brasileiro

(?)
Monteiro,
"âncora"

de TV

(?) Vegas:
a Cidade

do Pecado
(EUA)

(?) do
galo, culto

católico
do Natal

Infantil
(abrev.)

Mauro
Rasi,

teatrólogo
paulista

Vitamina
presente
em olea-
ginosas

Exercício 
da criança
em alfa-
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Formato
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dro de
pedreiro

Mapa-(?), 
represen-
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antibiótico

"Distrito",
em DP
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(síncope)

Abestalha-
do (gíria)
Transfor-

mista

Domicílio familiar

Doença sem tratamento
disponível, dissemina-
da pelas relações se-
xuais sem proteção

Cachorro
da Dona
Clotilde, 

do seriado
"Chaves"

(TV)

Alcunha das
jogadoras de futebol

feminino
do Santos

Provas comuns em
cursos preparatórios

para o Enem
Irônico;
mordaz

Ataque histérico (pop.)

Imperador
romano
Destruir 

aos poucos

País dirigido pelo
líder da Revolução
Sandinista (2017)

3/dem — las. 4/nero — trap. 5/mundi. 7/agnaldo — macramê.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito
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 Polícia investiga mortes na 467
A Polícia Civil de Cascavel está investigando a morte de Claudemir Vitório 

Picolli, 55 anos, que bateu a moto em um carro na noite de quarta-feira no 
perímetro urbano da BR-467. Após a batida, ele caiu na pista e foi atropelado 
por um caminhão que não parou para prestar socorro. A PC aguarda os laudos 

da perícia para instaurar inquérito, mas investigações para localizar e identificar 
o caminhoneiro já estão em andamento. 

Outra morte investigada na rodovia é a de Dilau José Batista de Ramos, 45 
anos, vítima de atropelamento no sábado (4). O autor também fugiu do local 
e a polícia faz diligências para identificar o veículo que, de acordo com peças 
encontradas no local, pode ser uma Van ou uma caminhonete. Informações 

sobre os dois casos podem ser repassada pelo fone 197.

O empresário Anderson Mali-
cheski, 41 anos, ligado a uma 
empresa de cobranças, foi preso 
na manhã de ontem em Casca-
vel suspeito de participar de um 
esquema de desvio de dinheiro do 
Banco do Brasil.

A megaoperação foi deflagrada 
pela Polícia Civil de Brasília, e, ao 
todo, foram cumpridos 28 manda-
dos de busca e 17 de prisão em 
Goiás, São Paulo, Minas Gerais, 
Pernambuco, Paraná, Santa Cata-
rina, Mato Grosso e Rio de Janeiro 
e Distrito Federal.

Os mandados de prisão eram 
contra funcionários do banco e 
empresários ligados a empresas 
de cobranças de dívidas de clientes 
da instituição financeira. Os envolvi-
dos são investigados pelos crimes 
de organização criminosa - com 
aumento de pena em virtude da 
participação de funcionário público 
-, peculato e lavagem de dinheiro.

No Paraná, o empresário 

cascavelense foi o único preso. 
Valores recebidos por ele e o tempo 
em que o esquema acontecia não 
foram repassados pela Polícia Civil. 

Nos endereços dos alvos e das 
empresas, foram apreendidos 22 
carros de luxo, documentos diver-
sos e aparelhos celulares. Todos 
os investigados ostentavam alto 
padrão econômico, moravam em 
bairros nobres e tinham carros 
de luxo. Dois mandados de busca 
foram cumpridos em Curitiba.

Desvio milionário: 
Cascavelense é preso

POSICIONE o 
leitor de QR Code 
do seu celular e 
veja detalhes da 
megaoperação 

EM seu perfil de Facebook, o empresário preso 
critica a corrupção

Como funcionava 
o esquema 

De acordo com o delegado do 
Cecor (Coordenação Especial de 
Repressão à Corrupção, ao Crime 
Organizado e aos Crimes contra a 
Administração Pública e contra a 
Ordem Tributária), Leonardo de 
Castro, funcionários pagavam aos 
empresários uma comissão maior 
do que a devida e recebiam uma 
parte de volta. “Quando a empresa 
consegue que o cliente pague o 
que deve ao banco, ele recebe uma 
comissão. E, na hora da transfe-
rência dessa comissão, acontecia 
um erro no sistema, por isso era 
autorizado o pagamento direto, que 
era feito pelo funcionário. Assim 
existia um acordo: o funcionário 
pagava uma comissão maior do 
que a devida e em contrapartida o 
empresário repassava uma parte 
dessa comissão diretamente para o 
funcionário”, explica Leonardo.

O esquema foi descoberto depois 
que o Banco do Brasil contratou 
novas empresas de cobrança e execu-
tivos do banco começaram a receber 
ameaças e procuraram a polícia. 

De acordo com as investigações, 
nos anos de 2017 e 2018, o grupo 
investigado desviou do BB mais de R$ 
26 milhões; R$ 15 milhões desviados 
já foram bloqueados pela Justiça e 
deverão ser restituídos à instituição. 
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Ingressos

Os ingressos para Cascavel x Matelândia estão sendo comercializados anteci-
padamente ao preço promocional de R$ 20. Eles podem ser adquiridos a esse 
valor até às 17h30 deste sábado, nos tradicionais pontos de venda. Depois de 
desse horário, a venda será exclusiva na bilheteria da Neva, e os preços serão 

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). 

Sem j ogo fácil na Neva
Vice-líder da Série Ouro do Para-

naense de Futsal a três pontos do 
Pato Branco, o Cascavel Futsal 
entra em quadra neste sábado 
em busca de voltar ao topo da 
classificação do Estadual. Con-
tando novamente com o apoio 
de seu torcedor no Ginásio da 
Neva, a Serpente recebe o Mate-
lândia às 19h, pela 8ª rodada. 

O time cascavelense é o 
segundo colocado da competição 
graças justamente ao adversário 
deste fim de semana, que empa-
tou com o Marechal na terça-feira e 
manteve o time rondonense em ter-
ceiro. Aliás, a rodada de terça-feira 
foi mesmo boa para o Tricolor, pois 
o Pato foi derrotado em Dois Vizi-
nhos. Caso contrário, o Cascavel 
não teria a possibilidade de assu-
mir a liderança neste sábado.

Os dois jogos de terça-feira, com 
queda dos favoritos, também dei-
xaram ainda mais alerta o elenco 
comandado pelo técnico Cassiano 
Klein. Semifinalista no Estadual 
2018 depois de ter sido campeão 
da Série Prata 2017, o Matelândia 
não sabe o que é derrota frente ao 
maior campeão do Estado.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 21 9 7 0 2 29 14 15
2º Cascavel 18 6 6 0 0 24 5 19
3º Marechal 17 8 5 2 1 26 13 13
4º Marreco 16 8 5 1 2 29 21 8
5º Foz Cataratas 16 7 5 1 1 26 12 14
6º Campo Mourão 15 7 5 0 2 28 17 11
7º Dois Vizinhos 10 7 3 1 3 21 19 2
8º Umuarama 8 7 2 2 3 18 19 -1
9º Palmas 5 7 1 2 4 15 22 -7
10º SJ dos Pinhas 5 7 1 2 4 23 34 -11
11º Matelândia 5 7 1 2 4 19 30 -11
12º Ampére 3 7 0 3 4 11 27 -16
13º São Lucas 3 7 1 0 6 15 40 -25
14º Toledo 2 8 0 2 6 14 25 -11 

FUTSAL SÉRIE OURO

              7ª RODADA
20h30 São Lucas x Foz Cataratas

               8ª RODADA
20h30 Umuarama x Marechal

              8ª RODADA
19h Cascavel x Matelândia
20h30 Dois Vizinhos x Ampére 

HOJE 

SÁBADO

Nos dois jogos entre as equipes 
na Série Ouro, no ano passado, o 
Índio do Oeste venceu (3 a 2) como 
mandante e conquistou um empate 
(3 a 3) como visitante – o Cascavel 
conseguiu a igualdade no fim do 
jogo, com o goleiro-linha Issamu.

CASCAVEL FUTSAL

Cascavel Futsal tem retornos importantes
O Cascavel Futsal tem 100% de aproveitamento na Série Ouro, com seis 

vitórias em seis jogos e exibições empolgantes. As atuações na Liga Nacional 
também têm rendido elogios do torcedor, apesar da campanha com três der-
rotas e uma vitória. Para o desafio deste sábado, o técnico Cassiano Klein teve 

a semana inteira para trabalhar depois da derrota para o Carlos Barbosa, na 
Neva. E com praticamente todo o elenco à disposição.

 O camisa 9 Diego, há 40 dias afastado com um estiramento na coxa, treinou 
com o grupo pode ser relacionado. O ala Pedala, que sofreu uma entorse no 

tornozelo direito na semana passada e ficou de fora do jogo do último fim 
de semana, teve uma melhora significativa e já reapareceu nas atividades na 

Neva. O ala Éder, que voltou ao time no sábado passado para atuar por alguns 
minutos depois de um mês fora, recuperando de lesão no tornozelo, está apto 

a enfrentar o Matelândia.
Já o ala Parrel está muito perto de voltar às quadras. Ele, que vinha sendo des-
taque da equipe, está readquirindo a sua forma física e passou a treinar com 

bola esta semana. 



15ESPORTECASCAVEL, 10 DE MAIO DE 2019

      SEXTA
 São Bento x Botafogo-SP
 Coritiba x Londrina

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

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

     SEGUNDA-FEIRA
20h Guarani x Vitória

4ª 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 4 2 1 1 0 2 1 1
9º Operário-PR 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 2 2 0 2 0 2 2 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

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

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

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
5º 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

A 4ª rodada da Série A do Cam-
peonato Brasileiro chega à 4ª 
rodada, neste fim de semana, e 
com jogos que prometem manter 
a emoção à flor da pele, como já 
ocorreu no futebol mundial no meio 
de semana, com a Liga dos Cam-
peões, e no fechamento da última 
rodada, no jogo de nove gols entre 
Grêmio e Fluminense. O Tricolor 
gaúcho, aliás, está envolvido em 
um dos “jogões” deste sábado, 
quando visita o Corinthians 
às 19h, em Itaquera. Antes, a 
rodada será aber ta com o clás-
sico carioca entre Fluminense e 
Botafogo, às 16h, no Marcanã.

No jogo em São Paulo, o Grê-
mio tenta vencer a primeira neste 
Brasileirão, mas chega à Terra da 
Garoa sem saber o que é perder 

Só jogão no Brasileirão

como visitante para o Corinthians 
há quatro anos, desde 2014. Em 
busca dos primeiros três pontos 
nesta Série A, o Imortal gaúcho não 
contará com um de seus destaques, 
o meia-atacante Jean Pyerre, preser-
vado por dores no ombro. Assim, 
Luan volta ao time titular.

No Alvinegro do Parque São 
Jorge, o jogo marcará o retorno 
do zagueiro Henrique e do lateral 
esquerdo Danilo Avelar. Ambos não 
atuam desde a decisão do Paulista, 
em Itaquera, assim como o atacante 
Gustavo, que não será desta vez que 
estreará no Brasileirão.

Inter x Cruzeiro, 
Galo x Verdão e
reencontros nos 

jogos de domingo
No domingo de Brasileirão, quatro dos 

sete jogos merecem destaque, a começar por 
Internacional x Cruzeiro, às 16h, no Beira-Rio. 
Colorado e Raposa têm melhor representado 
o futebol do País na Libertadores e agora têm 
a chance de mostrar “quem é quem”. Como o 
sorteio para as oitavas de final da competição 
continental será segunda-feira, às 20h (de Bra-

sília), deverão ir com força máxima a campo 
em Porto Alegre.

Também às 16h de domingo, e despreo-
cupados com a Libertadores, Atlético-MG 
e Palmeiras fazem um duelo direto pela 

liderança do Brasileirão, no Mineirão. 
Único com 100% de aproveitamento, o 

Galo lidera com 9 pontos, dois a mais que o 
Verdão, segundo colocado. Já os outros dois 
confrontos de destaque no domingo serão 

marcados por reencontros. A começar entre 
Santos e Vasco, às 16h, no Pacaembu. Peixe 

e Cruzmaltino se enfrentaram duas vezes 
há menos de um em decisão de vaga na 

Copa do Brasil e o alvinegro paulista levou a 
melhor e avançou às oitavas de final.

Já o duelo entre os tricolores Fortaleza 
e São Paulo, às 19h, no Castelão, marcará a 
primeira vez que Rogério Ceni enfrentará a 

equipe na qual é ídolo. A ocasião renderá uma 
homenagem conjunta das duas torcidas.
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Poupe pelo
aplicativo.
É rápido, fácil
e você tem
muitas chances
de ganhar.

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais 
em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 0800 724 7220. SAC 
- 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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