
R$ 30 milhões para
 “recapar” Cascavel
O governador Ratinho Junior anuncia hoje um pacote de R$ 30 milhões para recuperar a 
malha viária de Cascavel. Parte do dinheiro vem a fundo perdido. Segundo o secretário 

de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, o projeto é para reperfilamento 
asfáltico, e não tapa-buracos. l Pág. 3
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 Em casa
Após três jogos e mais de 20 dias longe de casa, o Cascavel 

Futsal volta ao Ginásio da Neva neste sábado, quando recebe o 
Blumenau pela Liga Nacional. E terá novidades em quadra.

l Pág. 14

Mito!
O presidente Jair Bolsonaro 

ficou pouco mais de uma hora 
em Cascavel ontem, mais 

especificamente no Aeroporto, 
mas não resistiu e foi até a 

cerca cumprimentar um grupo 
de eleitores que o recebeu aos 

gritos de “mito”.
l Pág. 6  
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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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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Cascavel Curitiba

Ressaca do Imposto de Renda traz 
lições importantes para o próximo ano
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“Faz parte 
da democra-
cia perder ou 

ganhar. Como se 
ganha ou como se 

perde também tem 
relevância”.

 O ministro da 
Justiça e Segurança 

Pública, Sergio 
Moro, lamentou a 
decisão da Câmara 

dos Deputados, que 
aprovou quarta-feira - 
por 228 votos - a volta 
do Coaf (Conselho de 

Controle de Atividades 
Financeiras) para o 

Ministério da Economia. 

Dora Ramos é orientadora e consultora financeira e diretora da 
Fharos Contabilidade 02 28 36 49 64 70 80 
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

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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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)

DIVULGAÇÃO

Terminada a maratona do Imposto de Renda, época tão sofrida 
para muitos, a vontade mesmo é de pensar no assunto apenas 
em abril do ano que vem. Afinal, há muito que se viver ainda este 
ano, como as férias escolares e as comemorações como o Natal. 
Enquanto uma clareada nos pensamentos nunca é demais, não 
deixe o início do planejamento da próxima Declaração do Imposto 
de Renda para depois. Quanto antes você se organizar e buscar 
orientação, melhor.

O período pós-maratona do Imposto de Renda é a hora de 
revisar e já se preparar, sim, para o próximo. É importante que, a 
cada passo de suas decisões financeiras, você se informe e tenha 
certeza do que aquilo significa para a sua Declaração de Imposto 
de Renda do ano seguinte. É importante lembrar, por exemplo, que 
parte do rendimento de aplicações como o PGBL ou o VGBL são 
tributáveis. Muita gente não sabe disso e fica sabendo apenas na 
hora do resgate. Ou seja: acaba caindo na malha fina e tem que 
devolver parte de seu dinheiro para o Leão.

É por isso que o acompanhamento profissional em cada uma 
de suas decisões financeiras é imprescindível. Cada transação, 
cada investimento e cada despesa afeta seu imposto de renda 
e, de maneira ainda mais importante, sua declaração. Com isso 
em mente, é importante lembrar que nada pode ser feito a esmo. 
Guarde todas suas notas fiscais, por mais insignificantes que elas 
possam parecer. Na hora de grandes transações, então, como a 
aplicação em fundos de investimento, doações efetuadas, recebi-
mento de heranças ou compras e vendas de bens materiais como 
casas ou carros, a importância triplica. Saiba que tudo isso é tribu-
tado e pode fazer uma diferença enorme em 2020.

Ou seja, como quase tudo na vida, o importante é se manter 
organizado e buscar ajuda profissional quando for necessário. 
Deixar tudo para o mês de abril pode, sim, ser prejudicial ao seu 
bolso. A única maneira de se antecipar às surpresas que o Leão 
guarda é buscar informação e conhecimento, disponibilizados por 
consultores financeiros e demais profissionais da área. 

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado
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n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Silmara Santos

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Ampla defesa e contraditório
O Regime Jurídico dos Servidores públicos municipais passa 

por revisão em dois pontos específicos. Primeiro com relação 
às penalidades, em que o Executivo considera que não há 
clareza nas punições quando ocorrer prescrição na esfera 

administrativa. A segunda modificação trata dos processos 
administrativos: o prazo de conclusão passará de 120 dias, 

podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, com autorização 
de quem instaurou o processo. Antes eram 30 dias, com 

prorrogação de 15 dias, com autorização do prefeito. A defesa é 
pelo direito do contraditório e da ampla defesa.

Nas escolas
Outra medida proposta por Vasatta e Olavo pode modificar 

a rotina no Executivo municipal. Eles elaboraram projeto 
obrigando as escolas da rede municipal a incluírem o apoio 

de equipes de assistentes sociais e psicólogos. O objetivo 
é apoiar os educadores e as famílias na detecção e no 

enfrentamento a violência, abuso sexual, bullying e uso de 
drogas no ambiente escolar. Vasatta e Olavo acreditam que a 

atuação dos profissionais na escola vai permitir que observem 
a rotina dos alunos de forma a “perceberem desvios de 

comportamentos antissociais, agressivos, abusivos”.

Uma liberação de recur-
sos - parte financiada e outra 
a fundo perdido - pela Secre-
taria de Estado de Desenvol-
vimento Urbano ajudará um 
problema comum enfrentado 
pelos motoristas de Casca-
vel: o excesso de buracos nas 
ruas da cidade. Hoje, durante 
assembleia na Amop (Associa-
ção dos Municípios do Oeste 
do Paraná), às 9h, o governa-
dor Ratinho Júnior (PSD) auto-
riza um pacote de obras de 
recuperação na malha viária.

Já neste ano Cascavel 
será contemplada com reper-
filamento de importantes 
avenidas nos bairros. O valor 
total será de R$ 30 milhões. 

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Urbano, 
João Carlos Ortega, esteve 
na redação do HojeNews 
ontem à tarde, acompanhado 
do representante da Casa 
Civil, Gugu Bueno: “Os trâmi-
tes estão praticamente pron-
tos, com os projetos na fase 
final. No segundo semestre 
já haverá liberações de ver-
bas que continuam até o pri-
meiro semestre do ano que 
vem para adequar avenidas e 
ruas priorizadas pelo Municí-
pio”, explicou Ortega.

Medidas semelhantes 
serão replicadas. A ideia é 
auxiliar as prefeituras com 
verbas para que seja feita a 
recuperação do pavimento, 
já que a maioria das cida-
des enfrenta problemas 
com o asfalto antigo. “Esse 

Estrada do Colono
Ao passar por Cascavel 
ontem, Jair Bolsonaro 
(PSL) trouxe esperança 
aos moradores do oeste 
que aguardam a liberação 
da Estrada do Colono, 
entre Serranópolis do 
Iguaçu e Capanema. 
“No que depender de 
licença ambiental, será 
dada entrada. Isso ajuda 
a desenvolver o turismo. 
O que tiver que fazer 
pelo Paraná e pelo Brasil, 
faremos sem entrave! 
O ministro de Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
casa o progresso com 
preservação, por ele está 
dada a licença”, garantiu.

Viés político
As regiões metropolitanas 
do Paraná terão 
modificações. O secretário 
de Desenvolvimento 
Urbano, João Carlos Ortega, 
diz que não houve critério 
adequado para a aprovação 
das leis que criaram essas 

regiões.  “Vamos tratar isso 
de maneira responsável. 
Foram criadas regiões com 
viés político”. Tal ação terá 
impacto em Toledo, Cascavel, 
Apucarana, Umuarama e 
Campo Mourão.

#LaqueaduraLivre
O médico e vereador Jorge 
Bocasanta (Pros) quer 
que a Secretaria de Saúde 
apresente estudos para 
autorizar todos os médicos - 
e não apenas os especialistas 
- para que possam realizar a 
ficha da laqueadura: método 
de esterialização feminina.

Ar-condicionado
O projeto que cobra a 
instalação de ar-condicionado 
nos ônibus de Cascavel deve 
entrar em breve na pauta 
de votação. A proposta é 
de autoria de Jaime Vasatta 
e Olavo Santos e recebeu 
pareceres favoráveis da 
Comissão de Constituição 
e Justiça e da Comissão de 
Viação e Obras Públicas.

R$ 30 milhões para
“recapar” Cascavel

O SECRETÁRIO João Ortega, na 
redação do HojeNews

ASSISTA 
à 
íntegra da 
entrevista 

Fim das favelas
O Estado concentra ações para acabar com as favelas. A Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano é uma das mais atuantes 
nessa frente de trabalho que ganhará força no próximo semestre. 
A proposta é dar moradias dignas e infraestrutura apropriada para 
quem vive em áreas de risco. A medida representará um grande 
comprometimento de recursos. “Existem bairros onde é preciso 
retirar as favelas e levar infraestrutura. Em determinadas regiões, os 
moradores deverão sair para que as obras sejam executadas, depois 
poderão retornar as moradias. Estamos focados nessa ação”, explica 
o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano. 

é um programa de recupera-
ção para vários tipos de pavi-
mento: estruturantes, onde 
o asfalto precisa ser mais 
forte. Já nos bairros há outro 
tipo de pavimento condizente 
com o tráfego. Tem que fazer 
um planejamento para usar 
os recursos”, diz Ortega.

A secretaria pretende dar 
mais rapidez aos projetos 
apresentados pelas prefeitu-
ras. Estima-se que, em finan-
ciamentos, o Estado atinja 
R$ 1 bilhão. Anualmente, 
o fundo garante R$ 350 
milhões às prefeituras. “É 
um desafio. Estamos dando 
celeridade, implantando 
novos programas no segundo 
semestre - uma parte linha 
de financiamento e outra 
parte a fundo perdido. Vamos 
trabalhar com associações e 
consórcios dos municípios”. 
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

Vem
P R O M O Ç Ã O

poupar
ganhar

e

Poupe com a 
gente e ganhe 
números da 
sorte para 
concorrer.

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 
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Com uma ampla programa-
ção que começou na manhã 
de ontem (23) e segue até a 
tarde desta sexta-feira (24), 
pelo menos 800 par ticipan-
tes de praticamente todos os 
municípios do Paraná debatem 
em Cascavel “os desafios e as 
possíveis soluções para os 
problemas que nos angustiam 
enquanto gestores da saúde 
pública”, conforme definiu o 
prefeito Leonaldo Paranhos ao 

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) passou pouco mais de uma 
hora em Cascavel na tarde de 
ontem (23). Embora confinado ao 
interior do Aeroporto Municipal a 
maior parte do tempo, ele deu uma 
“palhinha” às cerca de 100 pes-
soas que o aguardavam do lado de 
fora da cerca. 

Aos gritos de “mito” e cercado 
por seguranças, Bolsonaro se aproxi-
mou da população, estendeu a mão 
e ficou emocionado com a acolhida.

Bolsonaro chegou por volta 
das 13h20 ao aeroporto, de onde 
embarcaria em um helicóptero para 
ir a Capanema, a 120 quilômetros 
de distância, para a inauguração da 
Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu. A 
chuva e o tempo fechado impedi-
ram a viagem e, após uma hora de 
deliberações, cancelaram a agenda 
e retornaram a Brasília.

Mas a chuva não foi problema 
para os eleitores, que se apertavam 
na grade na tentativa de ver de perto 
o “mito”. Quando o presidente che-
gou até eles, rezaram o Pai Nosso.

Congresso reúne 800 pessoas
dar as boas-vindas ao grupo, ao 
lado da secretária de Saúde de 
Ubiratã, Cristiane Pantaleão, 
que preside o Cosems-PR (Con-
selho dos Secretários Munici-
pais de Saúde do Paraná).

Cascavel foi escolhido para 
sediar a 35ª edição do Congresso 
Estadual de Secretários Municipais 
de Saúde do Paraná, que é um dos 
mais importantes encontros anuais 
sobre a saúde pública do Estado, 
que este ano tem como tema 

central os “Desafios Contempo-
râneos da Gestão do SUS”, e 
que culminará com a produção 
de uma car ta de Cascavel, 
com diretrizes e deliberações 
que a plenária apresentará ao 
governo do Estado.

O evento está sendo realizado 
no anfiteatro da reitoria da FAG. 

A abertura oficial do evento 
ocorreu apenas no início da 
noite, com a presença do gover-
nador Ratinho Júnior. 

Vinda de Bolsonaro atrai 
população ao aeroporto 

O empresário Sérgio Antônio 
Basso e a gerente financeira Liliam 
Basso contam que não perderiam 
a opor tunidade por nada. Para 
eles, é uma forma de prestigiar 
e retribuir o carinho que o presi-
dente tem com os cidadãos. “Ele 
sair de Brasília em um dia igual a 
hoje para ir a uma inauguração é 
uma questão de consideração com 
a população”, avalia Sérgio.

Emocionada com a passagem 

do presidente, a auxiliar de servi-
ços gerais Pamela Dezio estam-
pava um sorriso de quem, ainda 
incrédula, tocou na mão de Bol-
sonaro: “Sempre foi meu sonho 
conhecê-lo pessoalmente. É uma 
emoção que não tem como des-
crever. Hoje foi o meu melhor 
dia”, relata.  

CHUVA não espantou eleitores que queriam ver de perto o presidente 
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01- MAURÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA E SELMIRA FERNANDES FARIAS
02- JOÃO CARLOS TAUBE E ANA PAULA DOS REIS FERNANDES
03- DOMINGOS OSCAR DE SANTO E MARIA ESTELA BONVENTO DE SANTO
04- DANIEL LUCAS SILVEIRA DURANTE E JENNIFER JOSIANE MOREIRA DE SOUZA
05- TIAGO SCHREIBER E STELLA CRISTINA BRIER COSTA
06- CLEVERSON TEIXEIRA E SUELEN LEANDRO
07- THIAGO BARRETO MONTEIRO E EMANUELI CAMILA UBIALI
08- MAURO MANUEL DOS SANTOS E ELIANA MARIA FRIZZO
09- JOSÉ NILTON DOS SANTOS GALENO E ROSILENE VASCONCELOS SANTOS
10- NERI PINTO DE MEIRA E SILVANA ALVES PEREIRA
11- RODRIGO LENZ E DAIANE KREIN
12- GELSON LUIZ UECKER FILHO E THUÍZY DAIANE DULLIUS
13- MATHEUS SANTOS VIEIRA E MAYSA BATISTA DA ANUNCIAÇÃO 
14- MARCOS BRUSTOLON E SÔNIA APARECIDA CORDEIRO 
15- DIOGO HOFFMANN E ALANA FÁTIMA KRARMER CORREA
16- DOUGLAS KAUÃ LORENZETTI E KALIANE ANDERLE
17- ABILIO LEONEL BERTOL BOTTEGA E FERNANDA TABORDA KUBIAKI
18- JEOVANI FONTOURA MADUREIRA E BIANCA DOS SANTOS SILVESTRE
19- JOÃO LUÍS FERRARETO E ELIANE TEREZINHA INACIO DUTRA
20- MAYCON JULIO MOTA E MIRIAN DE ASSIS ARRUDA
21- CARLOS JOSÉ FERREIRA E DANIELE JULIO MOTA
22- ROGÉRIO GUILHENS DE SOUZA E JÉSSICA CRISTINA DAMASCENO E SOUZA
23- BRUNA GABRIELE DA SILVA E ANA FLAVIA DOS SANTOS 
24- LEANDER LUIZ DE SOUZA E NATHIELLY INARA NATT
25- ILDEMAR FRANCISCO MUFFATO E JAQUELINE PAULA ROLLOFF

Cascavel alcança 100% 
de cobertura vacinal

A Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Influenza 2019 
termina no dia 31 de maio, mas 
o Município de Cascavel alcançou 
ontem (23) 100% de cober tura 

vacinal, conforme os dados do 
Ministério da Saúde, divulgados 
pela coordenação do PMI (Pro-
grama Municipal de Imunização). 

O boletim semanal gerado por 

meio do DataSUS/SIPNI revela 
que a Secretaria Municipal de 
Saúde vacinou desde 10 de abril 
96.453 pessoas, superando 
inclusive a meta mínima estabe-
lecida pelo Ministério da Saúde, 
de 90% do público-alvo.

O grupo com maior adesão é 
o dos idosos, com 124,69% de 
cobertura, seguido pelo dos pro-
fessores com 112,41% de imu-
nização, depois pessoas com 
comorbidades (88,75%), crianças 
(87,82%); puérperas (83,28) e tra-
balhadores da saúde (81,5%). Ges-
tantes formam o grupo com menor 
adesão (75,86% de cobertura).

“Estamos satisfeitos com o 
resultado da divulgação. As pes-
soas atenderam ao chamado e 
entenderam a impor tância da 
vacina. Informamos que até o dia 
31 de maio a campanha continua, 
conforme a orientação do Ministé-
rio da Saúde, para os grupos prio-
ritários, em todas as unidades de 
saúde”, detalha a coordenadora do 
PMI, Cristina Carnaval, lembrando 
que USFs e UBSs atendem das 7h 
às 19h (a vacina pode ser feita 
até as 18h45), sem fechamento 
no horário do almoço.

Quem pode 
receber a vacina

l Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
l Gestantes e puérperas;
l Pessoas com 60 anos ou mais de idade;
l Trabalhadores da saúde;
l Professores das escolas públicas e privadas;
l Povos indígenas;
l Grupos portadores de doenças crônicas 
    não transmissíveis e outras condições clínicas 
    especiais;
l Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade 
    sob medidas socioeducativas;
l População privada de liberdade e os 
    funcionários do sistema prisional. 
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Felicidade do Idoso 
reúne 1.200 pessoas

Quem disse que dia chuvoso é 
bom para ficar em casa não conhece 
a disposição de 1.200 idosos que se 
divertiram à beça na sétima edição 
do Programa Felicidade do Idoso, 
que ocorreu ontem (23) no Parque 
de Exposições de Cascavel.

O evento teve início às 9h e se 
estendeu até as 17h com muitas 
ações, música e, claro, comida. 

Já tradição em Cascavel, o 
Felicidade do Idoso é realizado 
quatro vezes por ano e reúne ido-
sos do Município e da região, a 
exemplo de Corbélia.

Florita Rodrigues tem 73 anos 
e foi ao evento pela primeira vez 
ontem. Se gostou? Garante que vol-
tará, pois é uma forma de sair de 
casa e praticar a integração social 
com outros idosos. “É difícil ouvir 
falar de cidades que façam even-
tos para os idosos. É uma ótima 
maneira de nos ajudar a preservar 
a saúde física e mental”, avalia. 

Quase faltou tempo para tantos 
afazeres. Almoço, bingo e dança 
e ainda aproveitaram para fazer 
alguns exames que eles nem sem-
pre têm acesso. “Os parceiros da 
Secretaria de Assistência Social 
estão presentes, verificando a 
pressão arterial, realizando exame 
de catarata, tem o pessoal fazendo 
maquiagem, cortando cabelo, ajus-
tando óculos...”, listou o diretor da 
secretaria, Emílio Fernando Martini. 

DIVERSÃO foi a tônica do dia

AINDA sobrou tempo para dar uma olhada na saúde

S
E
C

O
M

Integração 
As amigas Rosa Moreira, 63 anos, e 
Lurdes Masquowe, 67 anos, partici-
pam do grupo da terceira idade de 
Corbélia e vieram ao evento pela 
primeira vez: “Nós saímos de casa, 
almoçamos, dançamos, jogamos 
e nos divertimos... é muito impor-
tante para nós termos a chance de 
participar de eventos assim”, afirma 
Rosa. As duas já estão garantidas na 
próxima oportunidade. 

Socialização 
De acordo com Emílio Martini, 1.200 
pessoas participaram do evento: “Nós 
tentamos fazer com que os idosos 
saiam de casa, melhorem o relacio-
namento com outros idosos e que, ao 
fim do dia, voltem para casa con-
tentes e felizes”.  Claudionor Santos, 
78 anos, foi ao evento pela terceira 
vez. Para ele, é uma confraternização 
excelente: “Nós, o pessoal da melhor 
idade, ficamos muito isolados em 
casa. É muito bom quando eventos 
assim acontecem”.
E tem mais neste ano: o Felicidade do 
Idoso tem nova edição em agosto e 
outra em outubro, quando ocorrerá 
ainda a segunda edição dos Jogos  
da Terceira Idade.  
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e não lembra de nenhuma criança. Mirela diz 
a Luca que só fez aquilo para despistar Gabi. 
Filipa acusa Paola de trocar o spray por tinta 
e ter estragado sua participação no concurso.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Na gravadora, Vicente avisa a banda que 

a música “Na Hora H” será cantada em dupla 
com Joaquim. Isabela e Priscila terão que 
fazer teste com ele. Omar fura o pneu do carro de 
Pedro para se vingar de Téo, Mateus e Dóris. Nina 
tenta fazer com que Helena e o pastor namorem. 
Rebeca vê Otávio com a modelo no restaurante e 
vai embora chateada. Safira fica satisfeita e se une 
a eles no almoço. Fiorina e Giuseppe aparecem 
na praça para vender macarronada e pipoca para 
também ajudar a ONG mães da Sé. 

entram em um embate com Dulce. Dulce atira 
contra Vicente e ateia fogo na casa. Maria 
recebe notícias da família e afirma que encon-
trará suas sobrinhas.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O CLP coloca uma caixa de doações na 

padaria de Durval para arrecadar donativos 
e conseguirem recuperar a casa de Arlete e 
ajudar Gleyce. Provocada por Gabi na escola, 
Mirela diz que gosta mesmo é de Luca e o 
beija na frente de todos. O menino fica feliz. 
O comprador dos doces de Nanci não se iden-
tifica e ela fica confusa, mas feliz por que con-
seguiu vendê-los. Lindomar volta a trabalhar 

 MALHAÇÃO 
Rita se afasta de Filipe. Carla discute com 

Thiago. Camelo chega com sua turma à ONG, 
e Daniel não gosta. Jaqueline tenta conven-
cer Cléber a reatar com Anjinha. Rita chega 
à casa de Guga e causa um constrangimento 
na família do rapaz. Aparecida conta para 
Lara que Filipe deixou Rita brincar com Nina. 
Rita confidencia a Guga que Filipe a beijou. 
Lara fala com Joaquim sobre a aproximação 
de Filipe e Rita. Filipe fica apreensivo quando 
Martinha o questiona sobre Rita. 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Cibele conhece Dalila/Basma e descon-

fia de seu comportamento. Missade convida 
a empresária síria para almoçar em sua casa 
e pede ajuda a Rania. Sara acorda do trauma 
e não reconhece Ali. Dalila instrui Paul para os 
próximos passos de seu plano. Rania lembra 
de Soraia ao ver Dalila/Basma e se emociona. 
Zuleika explica para Marie por que não quer 
ter um filho com Almeidinha. Ali sofre com 
o desprezo de Sara. Dalila/Basma conhece 
Raduan. Sara pede para Abner ficar perto 
dela. Ali lamenta o afastamento de Sara, e 
Muna o consola. Ali termina seu noivado com 
Latifa e se declara para Sara. Rania olha fotos 
antigas de Soraia e fala com Miguel sobre a 
semelhança com Dalila/Basma. Laila conta 
para Jamil o que Dalila/Basma lhe revelou. 
Dalila demonstra para Paul todo o ódio que 
sente por Laila.

A DONA DO PEDAÇO
Gladys e Lyris demitem Maria e Régis a 

leva para casa. Marlene avisa ao Padre da 
gravidez de Maria, que pede notícias de Ama-
deu. O advogado de Otávio e Beatriz explica o 
que eles precisam fazer para adotar Virgínia. A 
Madre superiora do convento manda continuar 
as buscas pela família de Fabiana. Dorotéia 
e a família entram na casa de Marlene atraí-
dos pelo bolo de Maria. Eusébio sugere que 
Maria venda seus bolos. Amadeu desperta e 
entende o seu estado de saúde. Dulce decide 
ir à casa dos Matheus para cobrar notícias 
sobre Zenaide e as netas. Miroel e Ticiana 
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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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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
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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.
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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.
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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.
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perado ao não encontrar João e Feijão.
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Mercedes descobre que Dandara teve 
acesso à fita com a gravação de Nicole

Em “Verão 90”, Janaína fica surpresa ao ver Vanessa na casa de Jerônimo, e se decep-
ciona com o filho. Mercedes ameaça prejudicar o noivo da babá Tânia, caso a funcionária não 
ajude a separar Gisela de Patrick. Lidiane pede a Figueirinha para seguir Manu e Jofre. Catraca 

confessa a Diego que contou a Jerônimo sobre o interesse da Doré na receita de Janaína. Merce-
des descobre que Dandara teve acesso à fita com a gravação de Nicole, e pede a Jerônimo que 
planeje a separação da nora e Quinzinho. Gisela flagra Tânia no apartamento de Patrick e fica 

possessa. Janaína agride Jerônimo. Lidiane observa Manu com João.
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Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil 
e o favor será devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito positivas, o que lhe 
trará o ânimo que você sentia que faltava.

Não adianta tentar impor sua visão das coisas, 
fique aberto e flexível às necessidades de outras 
pessoas. A relativa calma que reina hoje vai per-
mitir que você faça algumas mudanças que fariam 
maravilhas para seus níveis de energia - aproveite 
ao máximo esta oportunidade!
Seu otimismo é claramente sentido por aque-
les que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo 
ao seu redor. Você está saudável, terá reflexos 
melhores e se sentirá mais leve.

O clima poderia ser tenso no aspecto emocio-
nal. Você vai encontrar um equilíbrio, então 
começar a pensar. As circunstâncias são uma 
razão para manter sua vida privada separada. 
Não há nuvens à vista.

Algo novo está vindo em sua direção. Você 
receberá uma boa notícia que se encaixa 
perfeitamente com seus planos. Você precisa 
trabalhar na tonificação de seus músculos, isso 
vai ajudar a harmonizar as suas energias.

Você não sabe por onde começar, isto faz com 
que você se sinta nervoso e hesitante. Espere 
tensões, isso consumirá sua energia nervosa. 
Recarregue as suas baterias através do con-
tato com a água para se livrar do estresse.

A sorte estará com você em seus passos 
hoje. É hora de considerar um investimento 
financeiro,também de repensar o seu orça-
mento. Seus exageros podem gastar suas 
reservas de energia. 

Sua sensibilidade crescente tende a colocá-lo 
muito na defensiva, tente colocar as coisas em 
perspectiva. Você é muito descuidado e precisa 
desacelerar. Você está tentando fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo.   

Você tem ideias concretas, especialmente para 
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em 
todas as suas aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

Sua autoconfiança vai deixar algumas pessoas 
invejosas e isso poderia levá-lo a mal-enten-
didos. Impulsos inesperados e frenéticos vão 
deixar você cansado, então não exagere no 
entusiasmo físico.

Ela não vai lhe decepcionar, apenas se faça as 
perguntas certas. Você poderia fazer algumas 
mudanças nos seus hábitos alimentares para 
ter equilíbrio. É o momento ideal para começar 
uma dieta e comer mais produtos frescos.

Você vai encontrar uma coisa inesperada em 
comum com alguém ao seu redor. Você foi muito 
rápido para julgar. Você é muito duro consigo 
mesmo e são evidentes os sinais de fadiga que 
você deveria parar de negligenciar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito
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Um menino de dez anos teve feri-
mentos graves ao bater de bicicleta 
em um carro na esquina das Ruas 
São Roque e Serra da Santana, no 
Bairro Morumbi, em Cascavel. 

Com a força do impacto, o 
garoto foi arremessado contra o 

Caso Rossi: um mês sem ninguém preso
Completa hoje um mês do atentado à vida do empresário Sandro Rossi, de 45 
anos, atingido por mais de 20 tiros dentro do comércio dele, no Bairro Santa 

Cruz, em Cascavel. Rossi chegava ao local pela manhã quando foi alvejado. Até 
o momento, nenhum suspeito foi preso e a Delegacia de Homicídios, respon-

sável pelo caso, afirma que detalhes não podem ser divulgados para que a 
investigação não seja prejudicada.

No dia do ataque, o carro usado pelos atiradores foi encontrado em uma 
lavoura às margens da BR-467, mas nenhum suspeito encontrado.

Após passar por uma série de procedimentos cirúrgicos, o empresário, que 
teve pelo menos 24 perfurações de projéteis no corpo, continua internado em 

estado grave no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. 

Com 30 traficantes 
detidos, GDE conta 
com denúncias

No primeiro quadrimes-
tre do ano foram presos e 
apreendidos na área da 15ª 
SPD (Subdivisão Policial) pelo 
GDE (Grupo de Diligências 
Especiais) 30 traficantes. 
A maioria foi em Cascavel. 
“A importância do combate 
desse crime é que ele acaba 
fomentando outros delitos 
como crimes patrimoniais, fur-
tos e roubos que são cometi-
dos pelos usuários de drogas 
para sustentarem o vício”, 
explica o delegado do GDE 
Thiago da Silva Teixeira.

Ele ressalta a importância 
das denúncias para que a 
polícia possa chegar a pontos 
de venda: “Sempre apuramos 
denúncias que chegam até 
nós. A família detida na quar-
ta-feira é exemplo disso”.

Os canais para denúncias 
são os telefones 197 e 181, 
e ainda pessoalmente, no 
GDE. Em todos os casos o 
sigilo da fonte é garantido.

Criança fica em estado 
grave após batida

 AÍLTON SANTOS  

para-brisa do veículo e bateu forte 
a cabeça. Ele sofreu traumatismo 
craniano, teve ferimentos graves 
no tórax e outras escoriações. Por 
conta da gravidade, o menino foi 
encaminhado ao HU (Hospital Uni-
versitário) de Cascavel. 

CRIANÇA foi arremessada contra o para-brisa do carro
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Carlos Barbosa  16 6 5 1 0 22 8 14
2º Magnus  13 6 4 1 1 24 11 13
3º Tubarão  12 5 4 0 1 15 6 9
4º Corinthians  10 5 3 1 1 13 12 1
5º Foz Cataratas  9 5 3 0 2 13 10 3
6º Campo Mourão  9 5 3 0 2 14 12 2
7º Atlântico  9 6 3 0 3 16 17 -1
8º Joaçaba  7 4 2 1 1 8 10 -2
9º Pato Futsal  7 5 2 1 2 11 13 -2
10º Assoeva  6 4 2 0 2 12 12 0
11º Jaraguá  6 5 2 0 3 11 10 1
12º Minas  6 5 2 0 3 10 10 0
13º Marreco  5 5 1 2 2 14 17 -3
14º Joinville  5 5 1 2 2 6 10 -4
15º Intelli  5 5 1 2 2 12 18 -6
16º Blumenau  3 4 1 0 3 5 8 -3
17º Marechal 3 4 1 0 3 10 15 -5
18º Cascavel  3 5 1 0 4 6 11 -5
19º São José  1 5 0 1 4 4 16 -12

LIGA FUTSAL 

6ª RODADA
                 HOJE

20h15 Intelli x Joaçaba
20h15 São José x Magnus
20h15 Tubarão x Joinville
20h15 Minas x Corinthians
21h Foz Cataratas x Pato

               SÁBADO
19h Campo Mourão x Marechal
19h Cascavel x Blumenau
20h15 Marreco x Atlântico

                 DOMINGO
13h Assoeva x Carlos Barbosa

De volta para casa
Após três jogos seguidos e 

mais de 20 dias longe de casa, 
o Cascavel Futsal volta a atuar no 
Ginásio da Neva neste sábado, 
quando recebe o Blumenau/SC 
pela 6ª rodada da Liga Nacional. 
O duelo está marcado para as 
19h, e os ingressos podem ser 
adquiridos antecipadamente ao 

preço promocional de R$ 20. Na 
bilheteira os valores serão R$ 30 
(inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Em sua jornada como visitante, a 
Serpente venceu em São José dos 
Pinhais, foi derrotada em Joinville 
(SC) e na última segunda-feira empa-
tou em Marechal Cândido Rondon.

Com esses resultados, perdeu 

os 100% de aproveitamento no 
Paranaense e caiu para a penúl-
tima colocação na Liga Nacional. 
Sem vencer há duas rodadas pela 
LNF, o time cascavelense encara o 
duelo deste fim de semana como 
decisivo, afinal, será o primeiro 
nesta edição contra um adversá-
rio que nunca disputou o título da 
competição – já enfrentou os cam-
peões Corinthians, Pato, Joinville e 
Carlos Barbosa e o atual vice-cam-
peão Atlântico.

Do outro lado, o Blumenau 
chega empolgado na Neva para o 
confronto com o penúltimo colo-
cado da classificação, pois na 
última rodada conquistou sua pri-
meira vitória na Liga ao vencer o 
lanterninha São José.

Novidades em quadra
Para este reencontro com a torcida, que nos jogos anteriores pela Liga lotou o 

Ginásio da Neva, o Cascavel Futsal terá novidades. Uma delas estará no banco de 
reservas. Trata-se do preparador físico Raphael Martins, que estava no Marechal e 

foi substituído por Márcio “Batuta” Ferreira, que estava no Cascavel.
Já para dentro de quadra, o técnico Cassiano Klein deve contar com o retorno do ala 

Éder. Ele se machucou no dia 1º abril, no jogo contra o Campo Mourão, e chegou 
a participar de alguns minutos contra o Carlos Barbosa, há 20 dias, mas sentiu um 

desconforto na coxa e ficou fora dos últimos quatro compromissos do Tricolor.
Já o ala Wilsinho, que ainda não estreou pela Serpente, está recuperado da cirurgia 

que fez no joelho e treinou com o grupo durante a semana. Ele terminou o trata-
mento na cidade de Maringá e já começou sua segunda pré-temporada do ano, 
agora com o novo preparador físico da equipe, Raphael Martins, mas ainda não 

deverá opção neste fim de semana. 

 AÍLTON SANTOS



Feminino
No naipe feminino, a equipe adulta de vôlei de Cascavel disputará 

a Copa Paraná de olho no título. É que na competição, realizada em 
etapa única, as cascavelenses só terão as donas da casa como adver-

sárias. Serão dois jogos entre as equipes.
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               TERÇA-FEIRA (21)
 Criciúma 1x0 Guarani
 Bragantino 2x0 Figueirense

                    HOJE
19h15 CRB x Vila Nova
21h30 Sport x Londrina

                    SÁBADO
11h Coritiba x Cuiabá
16h30 Ponte Preta x Paraná
16h30 São Bento x Oeste
19h Operário x Botafogo-SP
19h B. de Pelotas x América-MG
16h Atlético-GO x Vitória

5ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 10 5 3 1 1 7 2 5
2º Londrina 10 4 3 1 0 4 1 3
3º Botafogo-SP 9 4 3 0 1 5 2 3
4º Cuiabá 8 4 2 2 0 5 3 2
5º Atlético-GO 7 4 2 1 1 7 6 1
6º CRB 6 4 2 0 2 4 3 1
7º Oeste 6 4 1 3 0 4 2 2
8º Sport 6 4 1 3 0 4 3 1
9º Paraná 6 4 1 3 0 3 2 1
10º Figueirense 6 5 1 3 1 3 4 -1
11º Coritiba 5 4 1 2 1 3 2 1
12º Vila Nova 5 4 1 2 1 3 3 0
13º Ponte Preta 5 4 1 2 1 2 3 -1
14º Criciúma 5 5 1 2 2 3 5 -2
15º Guarani 5 5 1 2 2 3 5 -2
16º São Bento 4 4 1 1 2 6 7 -1
17º Operário 4 4 1 1 2 2 3 -1
18º Vitória 3 4 1 0 3 6 10 -4
19º América-MG 1 4 0 1 3 1 4 -3
20º B. de Pelotas 0 4 0 0 4 0 5 -5
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CASCAVEL, 24 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 

Voleibol em ação
Modalidade que voltou a ter 

extenso calendário para as equipes 
de Cascavel, o voleibol da cidade será 
movimentado neste fim de semana 
por duas diferentes competições. O 
time masculino juvenil disputará em 
Céu Azul a 2ª etapa da 20ª Copa 
Oeste, enquanto a equipe feminina 
adulta disputará em Foz do Iguaçu a 
etapa única da Copa Paraná.

Na competição regional, para os 
meninos, a disputa conta com equi-
pes de oito municípios, separadas 
em dois grupos, todos com atletas 
com até 18 anos de idade, mesma 
categoria dos Jogos da Juventude.

Com uma das bases mais novas 
entre os participantes, Cascavel 
busca evolução no torneio enca-
rado como preparatório. O técnico 
Juca Sesso vê na competição a 
oportunidade de testar jogadores 
e corrigir fundamentos e detalhes 
de olho nos Jojups.

Em Céu Azul, os cascavelen-
ses farão três jogos na primeira 
fase. Estrearão contra São Miguel 
do Iguaçu nesta sexta-feira, às 
18h, e no sábado enfrentarão Foz 
do Iguaçu, às 8h30, e Palotina, 
às 17h. Os confrontos serão no 
Centro Esportivo Ivar Ranzi.

             SÁBADO
16h Botafogo x Palmeiras
19h Grêmio x Atlético-MG

                 DOMINGO
16h Santos x Internacional
16h Flamengo x Athletico-PR
19h Cruzeiro x Chapecoense
19h Fortaleza x Vasco
19h Corinthians x São Paulo
19h Bahia x Fluminense

                  SEGUNDA-FEIRA
20h Avaí x Ceará
20h CSA x Goiás

6ª RODADA

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

SÉRIE A



16 ESPORTE HOJE NEWS, 24 DE MAIO DE 2019

 Copa América
O Brasil estreará na Copa América no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no 

Morumbi. A seleção terá ainda Venezuela e Peru como adversários no Grupo 
A, nos dias 18 e 22 de junho, respectivamente. Antes, fará dois amistosos pre-
paratórios, contra o Qatar, no dia 5 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em 

Brasília, e Honduras, no dia 9 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Grupo 
B da Copa América tem Argentina, Colômbia, Paraguai e Qatar, enquanto o 

Grupo C tem Chile, Equador, Japão e Uruguai.

Titulares de Tite definidos
A comissão técnica da sele-

ção brasileira já tem programado 
um time titular para a Copa Amé-
rica. Foi o que relatou o auxi-
liar Cleber Xavier (foto) durante 
entrevista coletiva na Granja 
Comary na tarde de ontem.

“Já temos o time titular em 
mente, sim. Mas nós brincamos 
que vamos primeiro convocar 
para depois definir o time. Por-
que podem acontecer proble-
mas e termos que fazer trocas 
depois. Nos últimos amistosos, 
tínhamos a ideia de uma equipe 
e no fim tivemos de jogar com 
outra. Mas a equipe já está defi-
nida”, avisou Cleber Xavier.

Até ontem, apenas sete joga-
dores já haviam se apresentado 
à seleção na Granja: o goleiro 

Ederson, o lateral-esquerdo Filipe 
Luís, os volantes Casemiro e Fer-
nandinho e os atacantes David 
Neres, Gabriel Jesus e Richarlison.

Mais atletas começam a chegar 
a partir de terça-feira (28) e o grupo 
só ficará completo no dia 6 de 
junho, com o fim da Liga dos Cam-
peões para Alisson e Roberto Fir-
mino, do Liverpool, e com a pausa 
do Campeonato Brasileiro, para 
Cássio e Fagner, do Corinthians.
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