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Esporte: 6 modalidades 
ficarão sem subsídio

Seis modalidades esportivas praticadas em Cascavel ficarão sem subsídio municipal 
em 2019 e 2020. Badminton, futebol americano, skate, tiro, jiu-jítsu e capoeira 

tinham R$ 300 mil de recursos municipais à disposição  para seu desenvolvimento, 
mas ficaram fora do chamamento público, que beneficiou 25 modalidades.

l Pág. 14

AÍLTON SANTOS

À espera de um lar
Cascavel tem hoje 43 crianças aptas para a adoção. Para tirar dúvidas e incentivar esse ato de amor, 
o Gaac promove neste sábado, Dia Nacional da Adoção, uma série de ações no Centro de Cascavel. 

l Pág. 4 
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
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para o seu 
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para que esses 
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Suicida-se mais 
no Brasil do 

que no Chile. O 
sistema de repartição 
causa mais suicídio do 
que o sistema de capi-
talização. Suicida-se 

mais aqui do que lá. E 
muito mais em Cuba, 

mais do que aqui e 
mais do que lá.

Ministro da 
Economia, Paulo 
Guedes, disse 
ontem que o 

sistema de repar-
tição da Previdência 

Social brasileira causa 
mais suicídio do que o 

de capitalização ado-
tado no Chile.  
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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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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)

Sol

DIVULGAÇÃO

Quando é que uma dificuldade se transforma em angústia? É 
quando não vemos caminhos de saída à nossa frente, quando nos 
sentimos sufocados e condenados a viver aquela situação sempre. 
Se não vemos saída, se a situação nos imobiliza, então pode entrar 
o desespero e o medo. O medo é o responsável por nos travar, 
impedir de andar, nos imobilizar.

O que é sempre mais difícil e insuportável não é problema em 
si, mas a sensação que ele provoca. Essa sensação se concentra 
na ideia de que não há nada para ser feito. Nisso, a pessoa fica 
travada, a vida não flui, o sol não aparece. 

Se o casamento está infeliz, por exemplo, a causa do sofrimento 
está na sensação de ter que mantê-lo sempre, ou de recomeçar 
a vida ou ainda de não saber o que se pode fazer para melhorar 
o relacionamento. A sensação e as angústias que os problemas 
causam são mais terríveis do que os próprios problemas. A doença 
bateu à porta e está ali, o filho está drogado e precisa de ajuda. 
Não ter perspectivas diante dessa realidade é o pior. Não encontrar 
alguém que diga para você, que na situação do seu filho, você 
precisa ir por essa ou aquela direção.

O que causa medo não é a realidade, mas a escuridão que 
se alarma e se arma diante da realidade sem luz. A luz já não se 
acende. Quando conseguimos ver com clareza as situações, tudo 
melhora. Para que isso aconteça, muitas vezes precisamos nos 
distanciar do problema, enxergá-lo como se eu estivesse fora dele.

Outra postura é encarar a realidade e assumir a verdade da 
situação. Diante da doença, por exemplo, posso buscar o melhor 
médico que está ao alcance das minhas condições e posso confiar 
na força de Deus. 

Quando faço tudo o que posso então posso alcançar a paz 
interior. Encare sempre a realidade com verdade, por mais dura que 
ela seja. Não fique se iludindo com respostas fáceis nem se preo-
cupando com o que as pessoas vão pensar de você. É importante 
encarar os fatos, aceitar essa realidade como ela é, sem mentiras 
ou disfarces. Continuar enfrentando a vida como ela é, pois Deus 
está comigo e posso seguir. Paz e luz pra você! 
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É justo, mas falta dinheiro
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) concorda que a reposição ao 
funcionalismo público é um direito, o problema é fazê-lo caber no 

orçamento. Se aprovada a reposição de 5% sobre os salários, o 
impacto financeiro é de R$ 19 milhões no ano. “É uma questão de 
justiça dar a reposição, e não estamos falando de aumento. Não 
me sinto confortável em não dar uma reposição. O problema é 

que o pouquinho somado dá muito. A responsabilidade me leva a 
discussões, mas nunca vou fugir disso”, garantiu. 

Luto na política
Internado com problemas renais, Hostilio Lustosa dos 
Santos Filho, 69 anos, ex-vice-prefeito de Cascavel na 
gestão de Salazar Barreiros, faleceu ontem. Ele estava 

internado no Hospital São Lucas, onde enfrentava batalha 
com a doença. Também foi vereador (1983-1988) e 

secretário de Administração de Fidelcino Tolentino. Nos 
últimos dez anos foi assessor parlamentar do ex-deputado 
federal Alfredo Kaefer (PP). O prefeito Leonaldo Paranhos 

decretou luto oficial por três dias. 

Dois meses após ter 
o mandato cassado pela 
Câmara de Vereadores, 
Damasceno Júnior esteve 
ontem na Delegacia de 
Combate à Corrupção em 
Cascavel para prestar depoi-
mento. Acusado de peculato 
e concussão no decorrer do 
mandato, Damasceno tam-
bém é investigado por uma 
ameaça de morte ao asses-
sor Pascoal Gomes dos 
Santos - uma car ta havia 
sido deixada no portão da 
casa onde ele mora durante 
os trabalhos da Comissão 
de Ética da Câmara. No 
papel estava escrito: “Pas-
coal, cuidado o que você irá 
falar no depoimento ou você 
pode acordar com a boca 
cheia de formiga. OK!?”

O inquérito policial apura 
a parte criminal, a pedido do 
MP (Ministério Público), que 
ficou com a questão cível. 
“Instauramos o inquérito 
para apurar peculato, cor-
rupção e fatos de ameaça”, 
resume o delegado Roger-
son Luiz Ribas Salgado, que 
ontem ouviu o ex-vereador.

A Comissão de Ética 
da Câmara constatou que 
Damasceno cobrava a devo-
lução de parte dos salários 
dos assessores. Ednéia dos 
Santos Silva trouxe o caso a 
público e contou que pagava 
as parcelas de um Corolla 
que per tencia a Damas-
ceno. O carro foi adquirido 
em julho de 2017, no valor 
de R$ 32,9 mil e Neia usava 
R$ 1.246 do próprio salá-
rio para quitar o veículo do 
parlamentar. O caso veio à 
tona em novembro do ano 
passado. Talita de Menezes 
confirmou ainda nomeada no 
gabinete que também devol-
via parte do salário: ela deve-
ria receber R$ 4.795, mas 
todo mês devolvia ao próprio 
parlamentar R$ 2,5 mil.

Todos os assessores 
foram ouvidos pela polícia 
e confirmaram as versões 

Fiscalização
Paranhos deixou o mandato 
de deputado, mas a função 
não sai dele. Como exímio 
fiscalizador, esteve ontem 
nas obras de extensão da 
José de Sá. Em toda cidade 
estão em andamento mais 
de 84 obras diferentes - 
pavimentação urbana e 
rural, reformas em escolas e 
unidades básicas. Paranhos 
não perdeu o costume e 
pediu para a população 
seguir o exemplo: “ajude a 
fiscalizar!”

Blindagem?
Definido mais um bloco 
parlamentar dentro do 
Legislativo: Avança Cascavel. 
O grupo que tem como 
líder Misael Júnior (PSC) 
e vice-líder Nadir Lovera 
(Avante), e os integrantes 
Sidnei Mazzuti (PSL) e Alécio 
Espínola (PSC).

Governador
Ratinho Júnior (PSD), 
que encontrará hoje o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PSL), no 
aeroporto de Cascavel sob 
fortíssimo esquema de 
segurança, volta a Cascavel 
à noite para prestigiar 

o Congresso Estadual de 
Secretários Municipais de 
Saúde do Paraná, na FAG, 
a partir das 19h. O evento 
termina amanhã.

Pires na mão?
E os prefeitos que 
manifestaram apoio total 
ao atual presidente já estão 
revendo tal posicionamento. 
As administrações municipais 
enfrentam cortes e mais 
cortes. Cascavel deixou de 
receber ano passado R$ 15 
milhões (gestão de Michel 
Temer). O que estava ruim 
ficou pior: nem chegamos à 
metade do ano e o “calote” 
federal já chega a R$ 10,188 
milhões. Nem a velha prática 
do “pires na mão funciona 
mais”. Em Brasília, ser 
recebido nos ministérios virou 
um calvário ao infinito.

Despedida
Longe dos holofotes, Rubens 
Griep se despediu do cargo de 
secretário de Saúde por meio 
das redes sociais. Agradeceu o 
apoio de quem esteve ao lado 
dele em “uma das pastas mais 
complexas da administração”. 
Destacou os avanços na 
atenção primária e defendeu 
o fortalecimento do SUS 
(Sistema Único de Saúde).

Damasceno é investigado
por ameaça de morte 

DELEGADO falou ontem em 
entrevista coletiva sobre inquérito

apresentadas na Câmara, 
todas e las rebat idas 
por Damasceno ontem. 
“Damasceno nega que 
tenha existido a exigência 
da devolução dos salários 
dos assessores. As investi-
gações continuam para apurar 
como ocorreu e que crimes 
ocorreram”, explica Salgado.

Além de outros citados 
durante os depoimentos, o 
Instituto de Criminalística 
faz agora um exame grafo-
técnico da carta enviada ao 
ex-assessor Pascoal no dia 
do depoimento na Câmara. 
Os peritos analisam se a 
caligrafia é de Damasceno. 
“Assim que tivermos esse 
retorno daremos a conclu-
são ao MP. Se entender que 
há elementos suficientes, a 
denúncia é repassada à Jus-
tiça para instaurar processo 
criminal. O bilhete com a 
ameaça foi apresentado 
durante os depoimentos e 
esse exame vai verificar se 
a caligrafia é de Damasceno 
Júnior”, afirma o delegado.

Antes de depor, o ex-ve-
reador voltou a insinuar 
que estava sendo vítima de 
algum tipo de retaliação por 
não ter apoiado a candida-
tura a deputado estadual 
de outras pessoas ano pas-
sado. Também garantiu que 
não será preso porque não 
há razão para isso.  
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 Adoção tardia 
Muriel de Souza adotou um menino recém-nascido que hoje tem um ano e nove 
meses. Agora, os planos são de aumentar a família: “Em um ano nós queremos 

dar entrada em um novo pedido de adoção, mas desta vez de uma criança acima 
dos dez anos. A resistência pela adoção tardia, ou seja, de crianças que não são 

bebês e de perfis variados talvez seja o maior problema da adoção no Brasil. 
Hoje nós temos 48 mil pessoas na fila de adoção no País e temos 7.800 crian-
ças aptas a serem adotadas, a conta não fecha. A maioria tem um perfil muito 

específico de criança que quer adotar e enquanto isso muitas estão à espera de 
um lar. Principalmente crianças acima de oito anos, por exemplo”, reforça Muriel. 

De acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional 
de Justiça, na Vara da Infância de Cascavel estão cadastradas 43 crianças, 17 

meninas e 26 meninos; dessas, 29 são brancas, 1 negra e 13 pardas; três delas 
têm de 6 a 10 anos de idade; 15 têm de 11 a 15 anos e acima dos 15 anos há 11 
aptos a serem adotados.  “Existe muito preconceito na adoção de crianças que 

já vêm com uma história de vida. A maioria das pessoas quer uma criança como 
se fosse uma página em branco. Mas o trabalho do Gaac nos ensina a receber 

uma criança que já vem com toda uma história e a acolher e a ajudar a continuar 
escrevendo essa história”, relata Muriel.  O consultor que se orgulha da escolha 
que fez: “A adoção é uma experiência muito gratificante. Eu poderia ter iniciado 
um tratamento para ter filhos biológicos, mas a adoção é tão natural para mim 
por já ter casos na família. A grande questão diante da adoção é que estamos 
olhando pelo viés oposto. Nós precisamos entender que não somos nós que 

estamos na fila lutando pelo direito de ter um filho, mas são as crianças que têm 
o direito de ter uma família, e independente de cor, raça ou idade”.  

Dia 25 de maio é celebrado o 
Dia Nacional da Adoção, e, para 
marcar a data, incentivar esse ato 
de amor e esclarecer dúvidas a res-
peito do assunto, o Gaac (Grupo 
de Apoio a Adoção de Cascavel) 
realiza neste sábado, das 9h às 
12h30, em frente à Catedral Nossa 
Senhora Aparecida, uma ação com 
adesivaço, entrega de panfletos e 
atendimento a pessoas interessa-
das em ingressar com pedido de 
adoção. “Uma equipe preparada 
vai esclarecer todas as dúvidas 
em relação à adoção. Teremos 
também psicóloga, que pode 
explicar como funciona todo o 
processo, documentação e toda a 
preparação que é necessária para 
a chegada de um filho. Por outro 
lado, também temos a orientação 
para as mamães que por ventura 
não querem ficar com as crianças 
para que saibam como informar 
sobre essa vontade antes mesmo 

Adoção: Grupo realiza
ação de incentivo

do nascimento do bebê, para que 
seja feito um acompanhamento 
seguro e saudável da mãe e da 
criança”, explica a presidente do 
Gaac, Giseli Plasse. 

O Gaac dá apoio e preparação 
para pessoas que ingressam com 
o pedido de adoção desde antes 
de ele ser formalizado até após a 
adoção. “Nós temos uma estru-
tura muito bacana e completa que 
orienta quem quer adotar. Temos 
profissionais de diversas áreas que 
trazem informações e vivências a 
quem nos procura e que fazem 
toda a diferença nesse momento 
tão especial, que ao mesmo tempo 
é tão complexo e cheio de dúvi-
das”, afirma Giseli. 

Preparação completa
O consultor empresarial Muriel de 

Souza e a esposa contam a expe-
riência de adotar o primeiro filho: 
“Eu e minha esposa começamos a 
frequentar os encontros do Gaac 

dois anos e meio antes de ado-
tarmos nosso filho e nunca mais 

paramos. O processo de adoção é 
todo orientado pelo Fórum, mas 
a preparação real, ampla e com 
vivência nós tivemos através do 

Grupo. Tivemos orientação de 
profissionais de todas as áreas, 

ouvimos depoimentos de pais que 
tiveram as mais diversas experiên-
cias com a adoção, enfim, foi uma 

preparação completa. Aprendemos 
a ser pais e a estar preparados 

para receber um filho”. 

n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos



05LOCALCASCAVEL, 23 DE MAIO DE 2019

Espaço APAExonado

Talentos das Apaes do Paraná
em Cascavel até sexta-feira
Os maiores talentos artísticos 

das Apaes de todo o Paraná estão 
em Cascavel participando do XI 
Festival Estadual Nossa Arte. São 
28 delegações dos quatro cantos 
do Estado reunindo perto de 800 
artistas. As apresentações ocor-
rem até esta sexta-feira (24), no 
Teatro Sefrin Filho.

A abertura ocorreu segunda-feira 
à noite, no Tuiuti Esporte Clube, e 
as apresentações tiveram início na 
terça-feira à tarde, com os espetácu-
los musicais, emocionando o público 

que lotou o Teatro de Cascavel.
Na quarta-feira a programação 

foi dedicada para as artes cênicas. 
E, nesta quinta-feira, o Festival 
Estadual Nossa Arte reserva apre-
sentações de danças folclóricas. 
Já amanhã, último dia do evento, 
o palco será das danças contempo-
râneas e da premiação das asso-
ciações vencedoras por categoria. 

Fase nacional
Os primeiros lugares alcançados em 
Cascavel vão disputar a fase nacional 

do Festival Nossa Arte. O público ainda 
tem a oportunidade de ver de perto 

a exposição de artesanato com peças 
confeccionadas por alunos das Apaes de 

todo o Paraná.

Prestígio
O presidente da Apae de Cascavel, 
Evilasio Schmitz, destaca a parti-
cipação maciça das delegações e 
da comunidade, ressaltando que a 
programação pode ser prestigiada 
gratuitamente. “É com grande 
alegria que estamos sediando mais 
uma vez esse importante festival, 
uma verdadeira vitrine de talentos 
das entidades ligadas aos conselhos 
de todas as Apaes do Paraná”.

FOTOS: VANDRÉ DUBIELA
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Corredor
O projeto nasce na Fonte dos Mosaicos 
com um corredor araucárias que vai até 
a região do Rio das Antas, no fim da Rua 

Jorge Lacerda. O início do plantio será 
no próximo domingo, quando os compo-
nentes da ONG e voluntários ser reunirão 
atrás do Residencial Decolores, onde será 
plantado o maior número de araucárias.
Mas a ação não para por aí. A partir de 

então ela se estende da seguinte maneira: 
nos espaços públicos vazios, longe de 

residências, serão plantadas as araucárias, 
e, próximo às residências, serão plantadas 

espécies que dão flores e frutos. Desse 
modo, será possível devolver a vida, a 

potabilidade e o ambiente ciliar dos cór-
regos. “Nosso sonho é ter todos os rios que 
cortam Cascavel revitalizados com árvores 
que dão flores e frutos e com espécies de 

flores rasteiras também”, disse Adelar Valda-
meri, que preside a ONG Amigos dos Rios.

Segundo ele, Cascavel é uma das poucas 
cidades do mundo onde se encontram 

1.272 nascentes georreferenciadas, 
13 pequenos rios e córregos dentro 

do perímetro urbano, sem que sejam 
explorados turisticamente. 

Vale das Araucárias 
ganha reforço com 
doação de mudas

A ONG Amigos dos Rios recebeu 
importante reforço nas suas ações 
de reflorestamento. O empresário 
Alfredo Kaefer fez a doação de 
cerca de 1.200 mudas de araucá-
ria que ajudarão a formar o Vale 
das Araucárias, dentro do projeto 
Cascavel Cidade dos Rios Floridos. 

“Sei da importância de se pre-
servar, especialmente quando se 
trata de uma espécie tão signifi-
cativa como essa. Estou doando 
as mudas para que sejam planta-
das, cultivadas, para que se crie o 
Vale das Araucárias, que vai gerar 
ainda mais consciência ambiental 
e estimular a preservação”, disse 
Alfredo, que produz as mudas em 
uma propriedade em Cascavel. Ele 
fez questão de plantar uma das 
mudinhas na sede da ONG, que 
fica no Bairro Claudete. 

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ



08 HOJE NEWS HOJE NEWS, 23 DE MAIO DE 2019
09HOJE NEWSCASCAVEL, 23 DE MAIO DE 2019



08 HOJE NEWS HOJE NEWS, 23 DE MAIO DE 2019
09HOJE NEWSCASCAVEL, 23 DE MAIO DE 2019



Otávio é surpreendido com Gislene, que chega 
dizendo que foi convidada por Safira. Otávio 
conversa com a modelo sobre ela ser a nova 
cara da On-Enterprise.

JEZABEL 
Obadias diz à Samira que foi sua irmã que 

ajudou na captura de Baltazar. Joana fica ali-
viada com a notícia de Barzilai de que Baltazar 
não ficará preso. Queila agarrada a Baruck, 
beijando e fazendo carinho. Batnoam aliviada. 
Jezabel adentra o aposento e encara Queila. 
Jezabel questiona o retorno ao palácio sem sua 
permissão. Queila percebe que Jezabel mani-
pulou Dido ao enviá-la para seduzir Barzilai. 
Jezabel pede que Queila esqueça o general e 
cuide do herdeiro, dá as costas e sai. Barzilai se 
desculpa com Obadias e diz que não sabia de 
nada que Joana aprontou. Joana diz à Adama 
que está arrependida e pede que fale com seu 
pai. Micaias, Noam e Dov caminham extrema-
mente felizes pelas ruas de Samaria comemo-
rando a decisão do rei. Micaías sem perceber, ao 
olhar para frente esbarra em Raquel e derruba 
os sacos de alimentos que ela e Leah carregam.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Nanci recebe sua primeira encomenda 

para vender seus doces e fica radiante. Mirela 
grava um vídeo para ajudar a família de Vini. 
Gabi procura Mirela e diz que não vai deixá-la 
roubar o Vinícius dela, assim como fez com 
o grêmio. Pendleton conta a Poliana que não 
tem tempo para relacionamentos. Débora 
continua provocando Luísa e faz revelações 
do passado na frente de todos. Mirela e Gabi 
discutem feio. Luísa, brava, questiona Marcelo 
sobre o porquê Nadine estava na casa dele, já 
que ela postou uma fotos nas redes sociais. 
Roger tenta se aproximar de Guilherme e o 
convida para andar de bicicleta junto com ele.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Nina vende bolos com o pastor para aju-

dar a ONG Mães da Sé, através da igreja 
evangélica. Fiorina discute com Nina e pro-
mete agir para que a igreja católica saia na 
frente. Safira agenda um almoço com Otávio, 
que avisa que precisa de meia hora sozinha 
com ele antes de Rebeca chegar. No almoço, 

 MALHAÇÃO 
Raíssa tenta convencer Rita a entrar em 

um acordo com a família de Filipe. Marco 
exige que Anjinha o apresente a Cléber. Filipe 
sonha com Rita. Marco surpreende Anjinha e 
Cléber. Filipe aparece na loja onde Rita traba-
lha. Anjinha discute com Marco. Carla se preo-
cupa com o medo excessivo de Thiago após o 
assalto. Jaqueline sonda Raíssa sobre o que 
aconteceu entre ela e Thiago quando ambos 
estavam presos pelos bandidos. Camelo 
descobre que foi injusto com Tatoo. Daniel 
termina o namoro com Jaqueline. Cléber 
conversa com Camelo sobre Anjinha. Vânia 
diz a Jaqueline que César quer se entender 
com ela. Thiago ouve Carla falando com uma 
psicóloga sobre seu problema e se irrita. Guga 
discute com os pais por causa de Rita. Filipe 
se declara para Rita, e os dois se beijam.

VERÃO 90
Floriano demonstra desânimo com o 

comportamento de Álamo. Herculano conta 
a João que pensa em viajar para os Estados 
Unidos para trabalhar no roteiro de um filme. 
João descobre o motivo da briga de Hercu-
lano com Janaína. Lidiane fica em pânico ao 
saber que há câmeras na entrada do prédio de 
Mercedes. João tenta convencer Janaína de 
que Jerônimo roubou sua receita e armou para 
responsabilizar Herculano. Jerônimo resgata 
a fita com a gravação de Nicole e aconselha 
Quinzinho a não contar a verdade para Dan-
dara. Janaína procura Jerônimo.

A DONA DO PEDAÇO 
Beatriz e Otávio resgatam Virgínia e a 

levam para o hotel onde estão hospedados. 
Marlene acerta com Linda a indicação de 
Maria para um trabalho. Dorotéia pede para 
usar a cozinha de Marlene. Linda leva Maria 
para trabalhar na casa de Agno. Gladys e Lyris 
conhecem Maria, que começa a trabalhar de 
imediato. Otávio e Beatriz decidem voltar para 
São Paulo levando Virgínia. Evelina descobre 
que Zenaide e Virgínia não chegaram a São 
Paulo e procura os Matheus. Dulce afirma que 
descobrirá o que houve com a neta e suas 
bisnetas. Régis conhece Maria e se encanta 
com o bolo que ela prepara. Maria passa mal 
e Régis chama um médico. Gladys revela a 
Maria que ela está grávida.
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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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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
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-
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Dalila/Basma chora ao 
ouvir Jamil falar de Aziz

Em “Órfãos da terra”, Jamil se explica para Dalila/Basma. Elias esconde sua tristeza ao chegar em 
casa. Rania proíbe as filhas de falarem com Miguel sobre suas desconfianças. Miguel pede para ir ao 
cassino, e Camila teme que Rania descubra. Dalila/Basma chora ao ouvir Jamil falar de Aziz. Dalila 

desabafa com Paul seu ódio contra Jamil e Laila. Latifa derruba Sara na aula de dança do ventre, que 
se acidenta e é levada para o hospital. Miguel sai de casa para jogar depois que Rania dorme. Dalila/

Basma se compromete em ajudar Missade a montar sua tenda de comida árabe. 
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Você está cada dia mais recursivo. Não duvide 
de sua capacidade de reflexão, você está certo. 
Suas emoções causarão efeitos maiores na 
sua saúde. Reavalie o seu estilo de vida e 
elimine os maus hábitos.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a 
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os 
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem 
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Você não será capaz de evitar dizer exata-
mente o que pensa em voz alta, mesmo que 
isso provoque faíscas. Você está em boa 
forma, mas seus olhos são maiores do que o 
seu estômago - não coma demais.

Você estará em um estado de espírito combativo 
e determinado a se aproximar de seus objetivos, 
então siga adiante. Você se sentirá mais aliviado 
de tensões nervosas se mantiver sua vida social 
separada de seus sentimentos.

Você vai recuperar o seu otimismo uma vez 
que fizer uma escolha clara, não adie mais 
isso. Você não pode manter a forma evitando 
todos os prazeres essenciais. Pense em suas 
necessidades básicas.

Você vai estar profundamente inspirado hoje e 
seus instintos o levarão na direção certa. Aban-
done certos hábitos ruins que estão presentes 
em sua vida, principalmente hábitos ligados a 
sua alimentação.

Você vai ter que fazer um grande esforço 
para dar tempo aos outros. Não seja tão 
desconfiado, as pessoas vão admirar você 
por enfrentar as coisas que aparecem no 
seu caminho.

Você estará em um estado de espírito alegre, 
mas pronto para mover montanhas! Compense 
o tempo perdido. Seu sentimento de apatia 
está se esgotando, especialmente na parte 
física. Faça uma pausa.

Você vai ter que acelerar seus projetos hoje 
para se certificar de que serão finalizados. Seu 
entusiasmo habitual febril poderia fazê-lo exigir 
muito de você fisicamente.

Seu humor será uma das determinação para 
alcançar seus objetivos, então preste atenção 
nele. Correr riscos vai aumentar a sua moral. 
Na frente física, você se beneficiaria de beber 
mais líquidos a fim de purgar os seus rins.

Você está em boa forma novamente e sente 
que tem a necessária autoconfiança para 
enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não 
exagere as coisas por ficar enredado em 
palavras fúteis.

Você estará pronto para colaborar construtiva-
mente pelo prazer de se sentir útil. Seria bom 
para você relaxar e ouvir mais suas necessi-
dades básicas, sem um deslocado senso de 
orgulho. Você deveria dormir mais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

P
UPCYCLING

EKALMINGU
AUTORIDADE

LARAESTAR
ELERRAR

FEITICEIRA
DOASAA

AEANUBIS
GASTAED

CARLABALAR
CITRICABO

LISADIBAG
ATTOMADA
RAMALHETES

ME

(?) de
sódio: o
sal de

cozinha

Colocar
dia, mês e
ano (em
cheques)

Base da 
organiza-
ção hie-

rarquizada

Sala de
(?), local 

de reunião
da família

Indivíduo
que usa
pouco da 

praticidade

Princípio
ativo da
maconha
(Med.)

Encole-
rizar;

enfurecer 

Estácio de
(?), escola
de samba

do RJ

A classe 
no topo da
pirâmide

social
Deus egíp-

cio dos
mortos
(Mit.)

(?) Sagan, 
astrôno-
mo dos

EUA

Mau
cheiro
(bras.)

Superior
de ordem
religiosa

A fruta
como a

laranja e
o limão

Prepara
os ovos
para a

omelete

Bolsa, em
inglês

Irmã de
Bart Simp-
son (TV)

901, em
romanos

Guie;
conduza

Aguardentes de cana-
de-açúcar (pop.)

Dinastia
chinesa

Lago, em
inglês

Está bem!
Ponto de
inserção
do plugue

Obtém
resultado
igual em 
um jogo

Processo
de reuso
diferente
da reci-
clagem
(ing.)

Instrumento de
cordas muito 

popular
no Havaí

Gafe;
mancada

Apelido de
"Diana"

Fazer
perder a
firmeza

Conjuntos
de buquês
de flores

Astatínio
(símbolo)

Compaixão
Honrar
alguém

com título
Deterio-

rada pela
ação do
tempo

(?) Escar-
late, per-
sonagem
de HQs

(?) Rodri-
gues: in-
terpretou
Narizinho

Política de Nixon
contra o narcotráfico

(EUA)

(?) Allende:
escreveu 

"Inés da Mi-
nha Alma"
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Caso Belarmino: sem conexão,
audiência é encerrada

Seria realizada ontem na sede 
da Justiça Federal de Cascavel 
audiência sobre a morte do agente 
federal Alex Belarmino, executado 
em 2016, na região do Lago Muni-
cipal. A audiência começou às 13h 
e seria realizada por videoconferên-
cia. Uma hora e meia depois foi 
encerrada devido a problemas de 
conexão de internet. 

Uma das pessoas que seriam 
ouvidas é Manuel do Nascimento, 
o Coiote, preso no presídio federal 
de Mossoró (RN) e considerado de 
altíssima periculosidade. Ele foi o 
último suspeito de envolvimento 
no crime a ser preso e é apontado 
como um dos principais executo-
res do plano, ordenado pelo PCC 

(Primeiro Comando da Capital). 
Ele também estaria envolvido 
na mor te da psicóloga Melissa 
Almeida, mor ta quando chegava 
em casa há dois anos. 

A Polícia Federal não soube 
informar se o depoimento che-
gou a ser iniciado nem quantas 
pessoas seriam ouvidas. Nova 
data deve ser agendada.

O crime
O agente penitenciário Federal Alex 
Belarmino, 36 anos, foi executado 
com 23 tiros no dia 2 de setembro 
de 2016 em uma emboscada na 
Região do Lago. Lotado no Depen 
(Departamento Penitenciário 
Nacional) de Brasília, veio à região 
ministrar um curso na Penitenciária 
Federal de Catanduvas.

Confusão
Inicialmente, a Polícia Federal havia 
divulgado que a audiência seria de 

testemunhas do Caso Melissa, a psi-
cóloga executada em maio de 2017. 
A confusão só foi esclarecida à tarde, 

quando foi informado se tratar do 
caso da morte de Alex Belarmino. 

n Reportagem: Cláudia Neis
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V NOTA DE FALECIMENTO
É com pesar que comunicamos 

o falecimento de

Hostilio Lustosa dos Santos Filho
O corpo está sendo velado na Capela Máster 
da Acesc e o sepultamento será às 11h desta 

quinta-feira, no Cemitério Central de Cascavel.

Família presa 
por tráfico

Cinco pessoas da mesma família 
foram detidas ontem pela Polícia 

Militar acusadas de tráfico de drogas 
e receptação, na região norte de 

Cascavel. Depois de uma denúncia 
anônima, a PM chegou à casa da 

família onde funcionava um ponto de 
tráfico de drogas. No local, além de 
porções de crack e maconha, foram 
encontrados: uma moto com placas 

adulteradas, um Jet Ski furtado e 
uma bicicleta. As cinco pessoas 

foram presas em flagrante e enca-
minhadas à Delegacia, onde estão à 

disposição da Justiça.  

O Nucria (Núcleo de Proteção à 
Criança e ao Adolescente) de Cas-
cavel abriu inquérito para apurar a 
suspeita de abuso sexual de uma 
adolescente de 12 anos em Lin-
doeste. São realizadas diligências 
e o exame de corpo de delito rea-
lizado pela vítima no IML (Instituto 
Médico Legal) de Cascavel ainda 
passa por análises. O suspeito do 

Nucria apura suposto 
abuso em Lindoeste

crime é um rapaz de 25 anos que 
foi preso no último domingo. 
Ele continua detido na Cadeia 
Pública de Cascavel.

n Reportagem: Cláudia Neis

O caso
O suposto abuso teria ocorrido no 
último domingo (19) em meio a 
uma mata perto da cidade de Lin-
doeste. De acordo com o boletim 
registrado pela Polícia Militar, que 
foi acionada para atender o caso, 
o pai da menina chamou a polícia 
e disse que a filha teve relações 
sexuais com um homem. A adoles-
cente de 12 anos contou à polícia 
que ela e o homem são amigos e 
que mantiveram relações sexuais, 
mas que ela teria ido até ele por 
espontânea vontade.
Já o rapaz nega que tenha tido 
relações com a garota e contou que 
trabalhava em meio à mata e nem 
tinha visto a adolescente no local. 
A PM trouxe o suspeito e a vítima 
até Cascavel. Ele foi detido e ela 
passou por exames. De acordo com 
a Polícia Civil, não há parentesco 
entre o dois.  

Filhotes de R$ 1,3 mil 
são recuperados

A Polícia Civil de Cascavel recuperou 
dois filhotes de Bulldog Francês, cada 
um deles avaliados em R$ 1.300. Os 
animais teriam sido produto de um 

golpe aplicado contra uma mulher de 
32 anos, que teria comprado os dois 

cachorros e feito o pagamento via 
transferência bancária pelo celular, 

mas o valor não teria sido creditado 
na conta da vítima. Os cães foram 

encontrados com uma terceira 
pessoa, a princípio não envolvida 

no golpe, no Loteamento Siena, em 
Cascavel. O autor do golpe já  

foi identificado. 

Morte por H1N1
Mais uma morte com suspeita de H1N1 foi registrada na região. Uma mulher 
de 75 anos, moradora de Santa Tereza do Oeste, morreu ontem no HU (Hos-
pital Universitário) de Cascavel. De acordo com a família, consta no prontuá-

rio que a morte teria sido causada por suspeita da doença.  

PM

PC
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Os atletas da Associação Cascavelense de Tênis de Mesa levaram a melhor sobre os 
times de Toledo (5 a 1) e Guaíra (5 a 2) na Liga das Equipes, competição que teve a 
primeira etapa realizada no fim de semana em Toledo e que passará também pelas cidades de 
Cascavel, Guaíra e Marechal Cândido. Foz do Iguaçu também pleiteia receber a disputa, 
que tem como meta preparar os mesatenistas participantes para as principais competições 
da modalidade, além de fomentar o esporte.

Seis modalidades ficam
fora do chamamento

O resultado final do processo 
de seleção, divulgado após aná-
lise de recursos, definiu que seis 
modalidades esportivas praticadas 
em Cascavel ficarão sem subsídio 
municipal em 2019 e 2020, pelo 
Chamamento Público nº 01/2019.

São elas: badminton, futebol 
americano, skate, tiro, jiu-jítsu 
e capoeira, que juntas tinham 
R$ 300 mil de recursos munici-
pais à disposição de organiza-
ções da sociedade civil para seu 
desenvolvimento.

A Associação Cascavelense dos 
Esportistas Amadores pleiteava o 
badminton (R$ 40 mil/2019 e R$ 
44 mil/2020, feminino e mascu-
lino, juvenil e adulto); o Cascavel 
Olympians não teve a proposta 
aprovada para o futebol ameri-
cano (R$ 15 mil/2019 e R$ 16,5 
mil/2020, masculino adulto); a N1 

Demais
As demais 25 modalidades esportivas constantes no edital tiveram propostas 

de associações, equipes, institutos ou clubes aceitas. São elas: atletismo, bocha, 
boxe, bolão, canoagem, ciclismo, futebol, futebol sete, futsal, ginástica artística, 

ginástica rítmica, handebol, handebol de areia, judô, caratê, kickboxing, nata-
ção, rúgbi, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro, vôlei, vôlei de praia e xadrez. 
As entidades de prática desportiva aprovadas no Chamamento começarão a 

receber o subsídio municipal no próximo mês de julho. Já o fim do período de 
execução da parceria será em dezembro de 2020.

Associação Integrada de Artes Mar-
ciais não conseguiu a recurso para 
o jiu-jítsu (R$ 20 mil/2019 e R$ 
22 mil/2020, feminino e mascu-
lino adulto); e a West Bikers teve a 
proposta eliminada para o tiro (R$ 
30 mil/2019 e R$ 33 mil/2020, 

feminino e masculino adulto).
Já a capoeira (R$ 20 mil/2019 

e R$ 22 mil/2020, feminino e 
masculino juvenil) e o skate (R$ 
15mil/2019 e R$ 16,5 mil/2020, 
feminino e masculino juvenil) não 
tiveram interessados.

Atletismo
Comandados pelo profes-

sor Wanderley Wyzykowski, 
oito atletas de Cascavel 

representarão o atletismo da 
cidade no 53º Campeonato 

Paranaense Sub-20, que 
será realizado em Maringá 
neste fim de semana. Igor 

Jesus competirá nas provas 
de 5km e 10km; Guilherme 

Teixeira disputará os 1.500m 
e os 800m; Matheus Martins 

correrá os 400m e 800m; 
Matheus Oliveira tentará 

medalhas nos 400m e no 
revezamento 4x400m; Bruno 

Parolin disputará os 100m 
e os 110m com barreiras; e 

Camila Abílio competirá no 
lançamento do martelo.

DIVULGAÇÃO
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CASCAVEL, 23 DE MAIO DE 2019

1- NELSON NASCIMENTO E ROSILETE MODENA
2- CARLOS EDUARDO SEBEN E JHESSICA SCARLAT PELEGRIN
3- ALAN FRANCISCO FEITEIRA JUNIOR E ELENICE APARECIDA NUNES 
4- JULIANO PILON E CAMILA SIMIONI FELL
5- VALTER MORAIS DE MATTOS E LINDAMARA DA SILVA RIBEIRO
6- RODRIGO AUGUSTO CHERVINSKI E ALINE CRISTIANE DUDEK
7- JONI IRIGOYEN CAVALHEIRO E JUSSARA DE OLIVEIRA
8- CLAUDINEI FERNANDES E CAROLINE SILVA PEREIRA 

Anfitriã do Campeonato Para-
naense de Karatê-Do Tradicional, 
no fim de semana, a equipe da Aca-
demia Dojô de Karatê Shotokan, 
comandada por Volmir Mazieiro, foi 
a campeã geral da competição, que 
foi seletiva para a seleção estadual 

O Cascavel/Apac/
Unimed compete 
em Londrina neste 
fim de semana, na 
etapa de abertura 
do Campeonato 
Paranaense de Bas-
quete em Cadeira 
de Rodas 2019. A 
competição irá de 
amanhã a domingo 
e a equipe casca-
velense terá como 
primeiros adversários 
os times de londrina 
e Foz do Iguaçu.

Caratê tradicional
no Campeonato Brasileiro da moda-
lidade, que será em João Pessoa 
(PB), de 10 a 14 de julho.

O troféu de segundo lugar por 
equipes no Paranaense foi para 
Apucarana e o de terceiro lugar para 
Fazenda Rio Grande – Atalaia, em 

quarto, e Curitiba, em quinto, com-
pletaram o top 5 da classificação.

Isadora Cantú (10/11 anos), 
João Carlos Chiocca Martelli (más-
ter e adulto), Rafael Trentim Gomes 
Faria (12 anos), Wesley Maziero 
(14 anos), Luis Henrique Martins 
dos Santos (15 anos), Adelino Luiz 
Braz Junior (18 a 44 anos adulto), 
Volmir Maziero (master e adulto), 
Kamily Vanso Garbin (15 anos) e 
Luiza Bonete Rimoldi (10 anos) 
venceram no Kata Equipe.

Os caratecas Hudson Campos 
Braz (master e adulto), Gabriel 
Pietracatella Pimentel (6/7 anos), 
Maycon Pimentel da Cruz (18 a 44 
anos/adulto), Lorenzo Zeilmann (5 
anos), Hudson Campos Braz Filho 
(18 a 44 anos/adulto), João Antô-
nio Braggio Lopes (10 anos), Vic-
tor Hugo Lopes de Araújo (9 anos), 
Pablo Juliano Ribinski (12 anos), 
Artur Luiz Bortoli (9 anos) e Miguel 
Bonete Rimoldi (8 anos) também 
conquistaram medalhas.

Os primeiros colocados das 
modalidades Kata Equipe e Em-bu 
duplas agora aguardam a convoca-
ção para a seleção paranaense que 
disputará o Brasileiro na Paraíba.

SECESP
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PLACAR DE ONTEM
   RECOPA

 Athletico ?x? River Plate

COPA DO BRASIL
 S. Corrêa ?x? Palmeiras
 Juventude x Grêmio
 São Paulo x Bahia

SUL-AMERICANA
 Sol de América ?x? Botafogo

FUTSAL SÉRIE OURO
 Marechal ?x? C. Mourão
 Marreco ?x? Umuarama
 SJ dos Pinhais ?x? Pato

Pela segunda fase da Copa Sul-
-Americana, o Corinthians recebe o 
Deportivo Lara nesta quinta-feira, às 
19h15, em Itaquera. O duelo terá 
transmissão exclusiva pelo DAZN, 
plataforma de streaming esportivo.

Sem dar pistas de quem mandará 
a campo, o técnico Fábio Carille pre-
parou a equipe de olho também no 
clássico com o São Paulo pela 6ª 
rodada do Brasileirão, domingo.

Na primeira fase o Corinthians eli-
minou o Racing, na Argentina. Na oca-
sião, após empate por 1 a 1, mesmo 
placar do jogo em Itaquera, Cássio 
garantiu a classificação nos pênaltis.

Já o Deportivo Lara estreia hoje 
na competição. E chega para o 
duelo num momento conturbado. 
Nos últimos nove jogos, registrou 
apenas uma vitória, além de um 

Copa Sul-Americana
empate e sete derrotas. A equipe 
venezuelana conquistou a classifi-
cação para a Sul-Americana ao não 
avançar de fase na Libertadores e 
ser um dos terceiros colocados - no 
grupo do Cruzeiro.

Em 2018, as equipes se enfren-
taram pela Libertadores e os bra-
sileiros venceram duas vezes: 2 a 
0 em casa e 7 a 2 na Venezuela.

Internacional e Paysandu abrem hoje suas participações 
nas oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h30, 
Beira Rio. Apesar de o Colorado figurar a Série A e o 
Papão a Série C, os dois times chegam em momentos 
positivos para o duelo. Os gaúchos estão na quinta 
colocação da elite do futebol nacional e os paraenses 
estão na zona de classificação aos playoffs da Tercei-
rona. No Colorado, o técnico Odair Hellmann tem 
problemas para escalar a sua equipe, com as ausências 
de Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado e Patrick. 
Assim, Rodrigo Lindoso e Nonato seguem no time. 
No ataque, a dupla (foto) de gringos formada por 
Paolo Guerrero e Nico López está confirmada.  

JOGAM HOJE
    SUL-AMERICANA

19h15 Corinthians x Deportivo Lara
19h15 Wanderers x Cerro
21h30 Arg. Juniors x Tolima
21h30 Fluminense x Atlético Nacional
21h30 Ind. del Valle x U. Católica

   COPA DO BRASIL
20h Internacional x Paysandu 

   COPA DO NORDESTE
21h30 Fortaleza x Botafogo-PB 

Copa Sul-Americana
Pela segunda fase da Copa Sul-Americana, 

o Corinthians recebe o Deportivo Lara 
nesta quinta-feira, às 19h15, em Itaquera. 
O duelo terá transmissão exclusiva pelo 

DAZN, plataforma de streaming esportivo.
Sem dar pistas de quem mandará a campo, 
o técnico Fábio Carille preparou a equipe de 
olho também no clássico com o São Paulo 

pela 6ª rodada do Brasileirão, domingo.
Na primeira fase o Corinthians eliminou 

o Racing, na Argentina. Na ocasião, 
após empate por 1 a 1, mesmo placar 
do jogo em Itaquera, Cássio garantiu a 
classificação nos pênaltis. Já o Depor-
tivo Lara estreia hoje na competição. 
E chega para o duelo num momento 
conturbado. Nos últimos nove jogos, 

registrou apenas uma vitória, além de 
um empate e sete derrotas. A equipe 

venezuelana conquistou a classificação 
para a Sul-Americana ao não avançar de 

fase na Libertadores e ser um dos ter-
ceiros colocados - no grupo do Cruzeiro.

Em 2018, as equipes se enfrentaram pela 
Libertadores e os brasileiros venceram duas 
vezes: 2 a 0 em casa e 7 a 2 na Venezuela. 

INTERNACIONAL
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