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O Mutirão Água Boa, que 
começou em 11 de abril com 
o objetivo de limpar a cidade 

para ajudar no combate à 
dengue, já recolheu 30 mil 
toneladas de lixo e entulho 

que estavam nos quintais das 
casas. A previsão é de que os 
trabalhos demandem ainda 

mais duas semanas.  

Mutirão já recolheu 30 
mil toneladas de lixo 

Contra o tempo
Em meio a muita polêmica e até suspeitas, a Câmara aprovou ontem 

projeto que altera a Lei de Uso de Solo, medida necessária para evitar 
que Cascavel perdesse os recursos para a construção novo Terminal 

de Passageiros no aeroporto municipal (foto).  
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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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“É hora de 
paz, diálogo, 

entendi-
mento e objetivi-

dade na aprovação 
da reforma da 
Previdência”.

 O governador de 
São Paulo, João 

Doria Jr., elogiou 
o caráter pacífico 
das manifestações 
deste domingo e des-

tacou a necessidade de 
Executivo, Legislativo e 
demais forças políticas 

centrarem o foco na 
aprovação da reforma 

da Previdência. 
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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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O sudoeste e o oeste do Paraná ganharam mais uma importante 
hidrelétrica, com a entrada em operação da Usina Baixo Iguaçu. 
Construída entre Capanema e Capitão Leônidas Marques por Copel 
e Neoenergia, a usina tem 350 megawatts de potência instalada, 
energia suficiente para atender um milhão de pessoas. É mais uma 
demonstração da pujança do nosso Estado.

Como tem destacado o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, 
num ano de recuperação para a economia brasileira, o Paraná vem 
mostrando sua força. A entrega de um empreendimento deste porte, 
com R$ 2,3 bilhões de investimento, é mais uma agenda positiva que 
o nosso Paraná apresenta ao País.

Baixo Iguaçu gerou mais de 3 mil empregos no pico da obra. 
Durante a construção, a Usina realizou convênios com as prefeituras 
na área do entorno para a promoção de benfeitorias nas áreas de 
saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, turismo e lazer.

Entre as ações, destacam-se ampliação de escola pública, cons-
trução de unidade de polícia, instalação de câmeras de segurança, 
compra de equipamentos de saúde e capacitação de empreendedo-
res de turismo. São benefícios importantes para Capanema, Capitão 
Leônidas Marques, Realeza, Planalto e Nova Prata do Iguaçu.

Com geração de energia limpa, Baixo Iguaçu é exemplo de sus-
tentabilidade e também vai ajudar a regular o fluxo das Cataratas do 
Iguaçu, permitindo uma vazão maior em períodos de seca ou um menor 
fluxo durante as cheias.

A construção da usina cumpriu rigorosos critérios de preservação 
ambiental e de desenvolvimento social, gerando um modelo sustentável 
que deixa um legado de benefícios para a região.

Vale lembrar que a entrega de Baixo Iguaçu acontece quando outra 
grande usina da região, Salto Caxias, comemora duas décadas de 
inauguração. Instalada em Capitão Leônidas Marques, a Usina Salto 
Caxias foi construída também no Rio Iguaçu e entrou em operação 
em março de 1999.

Vinte anos depois, o sudoeste e o oeste do Estado, terra de gente 
valorosa e trabalhadora, finalizam mais uma grande obra, garantindo 
energia para o desenvolvimento do Paraná e do Brasil.  

Parcialmente 
nubladoChuva

Parcialmente 
nubladoChuva
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Barrado no gabinete
Já faz um bom tempo que o vereador Olavo Santos (PHS) 

aumentou o peso das críticas ao prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC). Ontem, o parlamentar confessou durante votação que não 
é bem-vindo no gabinete e intitulou o prefeito como “Precioso”. 

“O comandante do Paço [prefeito] disse que não recebe mais este 
vereador - posso entender devido mostrar as falhas que vieram. O 
‘Precioso’ ficou bravo, mas o ‘Precioso’ não querer receber... tudo 
bem. Parece que o líder está sendo fritado de alguma maneira”, 

disse, em alusão ao vereador Rômulo Quintino.

Contas
Nesta quarta-feira, às 14h30, a administração municipal 

presta contas do primeiro quadrimestre deste ano. A 
curiosidade  maior é sobre o limite prudencial da folha.

Mesmo com parecer 
contrário da Comissão de 
Obras, a proposta de alte-
ração da Lei de Uso de 
Solo encaminhada pelo 
Executivo municipal foi 
aprovada ontem em pri-
meira votação. Enviado 
em fevereiro à Câmara 
de Vereadores, o pro-
jeto segue exigências do 
Estatuto das Cidades e 
estabelece atribuições 
da Comissão Técnica de 
Análises para facilitar a 
inclusão do sítio aero-
portuário no zoneamento 
Macrozona de Urbaniza-
ção Específica Urbe 1.

Entre as polêmicas 
levantadas é que, com a 
aprovação, a Urbe I passa 
a ser constituída pelos 
imóveis localizados ao 
longo das rodovias e das 
estradas municipais - na 
distância de 500 metros 
para cada lado -, incluindo 
o sítio aeropor tuário, o 
acesso principal ao aero-
porto e a área de estacio-
namento do aeropor to. 
Porém, o presidente da 
Comissão de Obras, 
Rômulo Quintino (PSL), 
líder de Governo, emitiu 
parecer contrário devido 
à falta de documentos 
requeridos nesses quatro 
meses. Só ontem, durante 
a votação, as informações 
foram repassadas oficial-
mente pelo Instituto de 
Planejamento de Casca-
vel. “O próprio líder de 
Governo deu parecer con-
trário ao projeto que veio 
do Executivo. Esse projeto 
não deveria ter entrado em 
votação. Quando viram as 
falhas, deveriam chamar 
o IPC e o Concidade para 
esclarecer”, argumentou 
Celso Dal Molin (PR).

A  just i f i cat i va  do 

O Precioso
Situação já apontada por 
outros parlamentares, 
Roberto Parra (MDB) 
engrossou o argumento 
de que os servidores 
estariam sendo coagidos 
a encaminhar projetos, 
textos e mensagens do 
Executivo municipal pela 
metade. Adir Tormes, 
diretor do IPC, chegou a 
ser citado como um dos 
orientados a fazer isso. 
“Pressionado para fazer 
as coisas goela abaixo”, 
acrescentou Parra.

Ouvir mais
Os oposicionistas criticaram 
a postura do prefeito. 
Sebastião Madril alegou que 
muitos projetos chegam 
com erros. “O prefeito 
não sabe ouvir, deve ouvir 
mais os funcionários. Se 
for para os 21 vereadores 
fazerem o que o Executivo 
quer, não faz sentido... tem 
que fechar a Câmara, deixa 
só os secretários e vamos 
economizar”, sugeriu.

Ganhou espaço
O vereador Paulo Porto 
(PCdoB) faltou à sessão 
ontem por ordem 
médica. O espaço na 
Mesa Diretora ficou vago 
durante um bom tempo. 

Até que Olavo Santos pediu 
que o Regimento Interno 
fosse respeitado e algum 
parlamentar ocupasse a 
vaga. Alécio Espínola pediu 
então que o mesmo que 
puxou a orelha sentasse na 
cadeira. A situação provocou 
risos no plenário.

Sapo no aeroporto
A dificuldade de conseguir 
avançar na obra do aeroporto 
de Cascavel não passou 
despercebida pelo vereador 
Mauro Seibert (PP). “Deve 
ter meia dúzia de sapo 
enterrada lá”. Seibert lembrou 
que os parlamentares não 
demonstraram preocupação 
com os R$ 10,5 milhões que 
“evaporaram” da conta do 
Estado para indenização do 
Aeroporto Regional - situação 
também ignorada pela Acic, 
lembrou o parlamentar. O 
Estado garante que o dinheiro 
continua na conta específica.

Tudo uma farsa
O vereador Jorge Bocasanta 
(Pros) soltou o verbo sobre 
a alteração da Lei do Uso de 
Solo. Disse que, “conforme 
vão o vento e o dinheiro, vai 
o progresso. É notório que 
poucos querem que essa 
cidade tenha o caminho 
certo”. Chamou o Concidade 
e a Câmara de “farsas”.

Às pressas, vereadores
aprovam zoneamento

Executivo era de que a 
alteração era necessá-
ria, pois, caso contrá-
rio, Cascavel perderia os 
recursos do novo Termi-
nal de Passageiros. 

A valorização da área 
tornou a discussão ainda 
mais acalorada. Devido ao 
parecer, o líder de Governo 
ficou em uma situação con-
flitante, mas justificou que 
as respostas chegaram. 
“As explicações chegaram, 
em cima da hora, mas sufi-
cientes para esclarecer as 
dúvidas. Preocupa apenas 
a situação do aeropor to, 
pois há recursos fede-
ral e estadual para dar 
sequência nos projetos”, 
disse Quintino.

Chegou a ser requerido 
o adiamento, mas foi rejei-
tado pela maioria, assim 
como pedido de vista. 

Devido à valorização 
da área particular, Sebas-
tião Madril (PMB) falou 
que houve comentários 
de interesses - “trocas” 
- por par te de beneficia-
dos com a Comissão de 
Obras. Quintino rebateu 
que tomaria providências 
para apurar a gravidade 
da denúncia. Madril argu-
mentou que havia apenas 
“conversa de corredor”.

Entre os mais contrá-
rios à iniciativa, estava 
Olavo Santos (PHS), que 
questionou a proposta 
retroativa a uma lei de 
2017. “Por causa do aero-
porto temos que aprovar 
outras questões. A quem 
querem beneficiar?”

Apesar da resistên-
cia da oposição, o pro-
jeto foi aprovado. Hoje 
serão votadas as emen-
das do projeto. 
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Etanol mais caro
Mas para garantir economia é 

bom pesquisar. Isso porque, na 
região central, postos da Ave-

nida Brasil e da Rua Paraná têm 
valores parecidos: de R$ 3,07 a 

R$ 3,09 o litro de etanol. 
E, de acordo com a gerente Fabiana 
Piovesan, vai ser difícil sair da cada 
dos R$ 3. “Nós mantivemos o preço 

da semana passada e não temos 
certeza de como será na próxima 

compra, mas é provável que conti-
nue nesse patamar”.  

Quem abastece o carro ou a 
moto com etanol deve ter perce-
bido que desde o fim de semana os 
preços do combustível baixaram em 
alguns locais. Em Cascavel é possí-
vel encontrar postos que vendem o 
etanol de R$ 2,73 a R$ 3,28. 

Um posto de combustível na 
Avenida Brasil próximo à FAG está 
vendendo o produto a R$ 2,97 o 
litro. De acordo com a vice-gerente 
Haiffa Fogaça da Cruz, a estratégia 
é clara: “O preço mais baixo é para 
atrair o consumidor, mesmo que a 
gente venda mais barato do que o 
normal, ainda é lucrativo”. 

Ela explica que o preço baixou 
devido ao valor de compra, que 
também recuou, e que no fim de 
semana é provável que o preço de 
venda mude novamente.

E tem lugar ainda mais barato. 
Na Avenida Tancredo Neves, um dos 
postos tem etanol por R$ 2,89 o 
litro, mas só para pagamento à vista.

O diretor regional do Sindicom-
bustíveis (Sindicato dos Reven-
dedores de Combustíveis e Lojas 

Etanol varia 20% entre postos
 

Já é possível encontrar etanol por R$ 2,89 o litro

de Conveniências do Estado do 
Paraná), Roberto Pellizzetti, escla-
rece que o etanol é um produto 
agrícola, derivado da cana-de-açú-
car e, como tal, sofre influência de 
fatores externos: “O mercado inter-
nacional mudou o perfil, a safra foi 
muito boa, o tempo ajudou e os 
preços estão caindo”. 

O Mutirão Água Boa-Cidade Limpa 
teve início no dia 11 de abril como forma 
de chamar atenção da população para 
necessidade de combater a dengue. 
Porém, o trabalho ainda não foi concluído 
e, surpreendentemente, até agora foram 
recolhidas mais de 30 mil toneladas de 
lixo e entulho depositados em frente às 

Mutirão segue na zona norte
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residências. Este material foi retirado dos 
quintais das casas em atendimento a um 
chamamento do governo municipal para 
que as famílias eliminassem todo e qual-
quer tido de lixo que pudesse se trans-
formar em um criadouro do mosquito 
transmissor da dengue.

Apesar de demorar muito além do 
esperado, o trabalho 
está na chegando 
à reta final: “Na 
semana passada ini-
ciamos a limpeza das 
ruas nos bairros da 
zona norte da cidade, 
que reúne Cataratas, 
Periolo, Morumbi, 
Brasília, Floresta, 
Interlagos e Brasma-
deira, trabalho que 

retomamos hoje [ontem]. Dentro desses 
bairros há muitos loteamentos e alguns 
deles são maiores que os próprios bair-
ros e vamos atender todos eles com a 
coleta do resíduo depositado em frente 
às casas”, garantiu o gestor do Território 
Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão. 

Conforme ele, nesta terça-feira (28) 
deve ser encerrado o trabalho no Bairro 
Floresta. E o mutirão seguirá então para 
os Bairros Interlagos, Tarumã, Brasma-
deira e Sanga Funda. “Acredito que com 
mais duas semanas de trabalho conclui-
remos o Mutirão”, adianta Cocão.

A fase final do mutirão vai acontecer 
com o atendimento da área central e os 
Bairros Cancelli, Country e Canadá: “Essas 
serão as últimas regiões a serem aten-
didas pelo Mutirão”, disse Ailton Lima, 
gerente do Território Cidadão. 
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MALHAÇÃO 
Lígia e Joaquim repreendem Filipe por permitir 

que Rita veja Nina às escondidas. Raíssa briga com 
Thiago e alerta Carla. Jaqueline ampara César, que 
acaba desfalecendo. Jaqueline insiste para ir com 
Vânia ao hospital. César entra em cirurgia. Filipe 
conta sobre sua briga com a família, e Martinha 
tem esperança de que o rapaz viaje com ela para 
fora do país. Filipe confessa a Beto que tem um 
forte sentimento por Rita. Karina chega ao hos-
pital para saber de César, e Jaqueline a observa. 
Anjinha sofre com o afastamento de Cléber. Após 
conversa com Carla, Thiago devolve a arma que 
comprou para Marquinhos. O médico avisa a Karina 
que César está fora de perigo. Karina questiona 
Jaqueline sobre sua relação com César. Rita con-
fronta Filipe.

VERÃO 90
Herculano se decepciona com Janaína. 

Vanessa aceita a proposta de Jerônimo para sepa-
rar Dandara de Quinzinho. Madá e Raimundo con-
cluem que ambos são apenas amigos. Herculano 
resolve seguir o conselho de Madá e trabalha no 
roteiro de um novo filme. Quinzão decide lutar por 
Lidiane. Vanessa acompanha Quinzinho num jan-
tar de negócios. Lidiane recebe flores de Quinzão, 
mas acredita ser um fã anônimo. Mercedes procura 
Janaína e avisa que sabe que João é o responsável 
pelo programa de Manu.

A DONA DO PEDAÇO 
Rock pensa em pedir patrocínio a Maria. 

Josiane tenta convencer a mãe a investir em seu 
novo trabalho e pede ajuda a Zé Hélio. Rock apre-
senta Josiane a Virgínia, que indica os serviços de 
Kim. Amadeu incentiva Gilda a mudar de profissão. 
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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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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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ÃO Em “Órfãos da terra”, Paul promete a Camila 
que vai interromper as apostas de Miguel no cas-
sino caso ele comece a perder dinheiro. Camila 
garante a Cibele e Benjamin que não está tramando 
contra Laila. Bruno convence Martin a retomar as 
sessões de terapia com Helena. Cibele conta para 
Rania que Dalila/Basma é chefe de Paul. Camila 
alerta Dalila/Basma sobre a desconfiança de 
Cibele. Ali tenta fazer Sara recuperar sua memória. 
Elias e Helena se beijam. Rania revela as desco-
bertas de Cibele para Jamil e Laila. 

Gladys explica como Lyris deve seduzir Agno. Virgí-
nia é fotografada na entrada do evento beneficente. 
Régis se aproxima de Josiane. Maria chega ao lei-
lão e não repara quando todos ridicularizam seu 
visual. Maria procura por Josiane, que beija Régis 
para se esconder da mãe.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Vini vê Rato com seu pai e fica desesperado. 

Yasmin percebe que Claudia anda triste e chora, 
desabafando com a mãe seu lado da situação. 
Lorena também percebe que Durval anda para 
baixo. Luísa e Marcelo revelam para Poliana e 
João que estão namorando. Raquel conta à família 
que Roger os convidou para jantar. Poliana e João 
preparam um jantar especial para Luísa e Marcelo. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Marina diz para Manuela que pediu para 

Damião conseguir um celular e que levará o apa-
relho para ela ligar para Rebeca, revelar onde está, 
mas pedir para ela tomar cuidado com as infor-
mações, pois está em perigo. Ao lado de Sabrina, 

Omar inventa para Téo que existe um óculos da 
cidade grande que faz com que cegos voltem a 
enxergar e que possui um para emprestar. Marina 
prepara uma torta com laxante para tirar os capan-
gas de Regina dos pés de Damião. Entediada em 
ficar sozinha em casa, Isabela se veste de menino 
para sair pelo prédio, mas é capturado por Dinho, 
que pensa que ela é um garoto mestre do grupo 
satânico, que é como chamam os irmãos Vaz.

JEZABEL 
Hannibal desabafa sua fúria com IB e diz que 

a princesa planejou a derrocada de Barzilai escon-
dida com Dido e Sidônio, sem sua ajuda e sem 
comunica-lo. Obadias leva Ezequias para falar com 
o rei. Acabe pergunta a Ezequias se Deus aprovaria 
a decisão de afastar Barzilai diante dos fatos ocor-
ridos, e ele consente. Obadias fica frustrado. IB a 
mando de Jezabel vai chamar Baltazar para que vá 
ao palácio. Acabe determina que Baltazar volte ao 
convívio com Micaías e Inlá e que assim consiga 
descobrir o paradeiro de Elias, caso contrário, sua 
filha Chaya será dada em sacrifício a Baal.

Ali tenta fazer Sara recuperar sua memória
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Você quer animar sua vida cotidiana, mas não 
leve as coisas longe demais. Você apresenta 
sintomas iniciais de fadiga geral, veja isso 
como um sinal. Relaxe e passe algum tempo 
ao ar livre.

Você tem razão em resistir a certas influências. 
Seja ousado e siga seu caminho escolhido, 
você não vai se arrepender. Cuidado para não 
ser abrupto sem perceber. Meça seus esforços 
e mantenha a calma.

Sua crença em suas próprias ideias faz com 
que você seja teimoso do jeito certo! Isso será o 
resultado de algumas discussões interessantes! 
A revisão que você está realizando é positiva, 
mas é mais cansativa do que você supunha.

É um dia para surpresas. Você está pen-
sando em muitas coisas ao mesmo tempo 
e a sua mente está cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

Sua visão a longo prazo está se tornando mais clara 
e você tem as coisas que o irritam em melhor pers-
pectiva. Você controla melhor as suas emoções e 
vai ganhar em energia. Você vai se sentir em melhor 
forma agora que está cuidando de suas reservas.

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o 
momento de simplesmente expor seus termos 
às pessoas mais próximas a você. Seus nervos 
vão precisar de uma pausa, não hesite em mer-
gulhar em seus hobbies e atividades favoritos.

Movimentos planetários reacenderão seu pró-
prio otimismo e o das pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma, mantenha o esforço 
que você fez com a sua dieta e as coisas vão 
ficar ainda melhor.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Reminiscências do passado estão o deixando 
hesitante, mas não duvide de si mesmo e não 
tenha arrependimentos. É em casa que você 
vai encontrar os meios para recarregar suas 
baterias. Esforce-se na sua dieta.

Sua cabeça está nas nuvens e sua mente 
ausente o está ajudando a fugir da rotina. 
Ideias estão surgindo e você será tentado a 
agir muito prematuramente e sem medir as 
suas forças de antemão.  

Você terá ideias claras e conseguirá falar sobre 
eles com facilidade. Há previsão de comentá-
rios. Você está preocupado com os detalhes. 
Você pode acabar se sentindo exausto se não 
tomar cuidado e parar para relaxar.

Você vai mais facilmente procurar as pes-
soas que compartilham seus valores fun-
damentais para poder estabelecer relações 
mais estreitas. Cuidado com a indigestão, 
cuidado com o que você come.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Artigo
definido

masculino
singular

"(?) III",
peça de 
Shakes-
peare

Dia Nacio-
nal do 

(?): 6 de
novembro

Atol 
das (?),
reserva

biológica

Que não
acreditam
em Deus

"Nosso
(?)", livro
de Chico
Xavier

Verbo-
síntese da

atitude 
possessiva

Saudação
esotérica

Grande
projetor 
de luz

Artista
como

Maurice
Béjart

(?) Herma-
nos, banda
brasileira

Armação
para ca-
bides em

lojas
Rede (?):
imita as
células

cerebrais
Aparelho
usado pe-
la polícia
rodoviária

Reduzir 
a pó

Estado
natal do
Capixaba

(sigla)

Diz-se da
pessoa
otimista

"(?) Maria",
oração
católica
Riacho

Fecho (?):
o zíper

Contrastar

Aguarden-
te de cana

(bras.)
Estrangeiro

Período
histórico
"Tratado",
em Otan

Usa-se para
 tirar água
do poço

Jaez

Ritmo
caribenho
Desacom-
panhados

Tudo, em
inglês
Lua de
Júpiter

Abominar

Descansar,
em inglês
Conselho
(?), órgão 
que fiscali-
za o cum-
primento
do ECA

Ana Néri,
pioneira
da Enfer-
magem

no Brasil

Acaso; con-
tingência

Divisão do Ministério do Meio
Ambiente responsável pelo

gerenciamento das
matas brasileiras

Deus
grego do

amor
(Mit.)

Dedo do
pé, em
inglês

Medida da intensida-
de de um som
Marcelo (?),

jornalista

"A Pequena (?)", 
conto de Andersen
(?) 4, formato de
folhas de papel 

Patrão;
senhor

Ouvir, em
espanhol

Extrater-
restres
(abrev.)

(?) de
fumaça,
equipa-
mentos

anti-
incêndio

Profissional que con-
cebe espetáculos

audio-
visuais

3/all — oir — toe. 4/laia — rest.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
08 
01 
03 
13

Polícia pede ajuda da
comunidade sobre furto 

A Polícia Civil investiga o furto 
que deixou R$ 25 mil de prejuízo 
na Escola Municipal São Francisco 
de Assis, que fica no reassenta-
mento São Francisco, área rural 
de Cascavel. A ação aconteceu na 
madrugada de sábado (26). 

De acordo com a Secretaria de 
Educação, os bandidos entraram 
pela cozinha da instituição e leva-
ram uma lavadora de roupas, uma 
máquina de lavar calçadas, um 
micro-ondas, um forno elétrico, 
utensílios de cozinha e alimentos.

Do laboratório de informática 
foram levados 31 netbooks, um note-
book, um HD externo, um projetor 
multimídia, 30 fones de ouvido, dez 
mouses e uma TV de 32 polegadas.

Foi levada também uma máquina 
de cortar cerâmica, que era do pai 
de um aluno e estava no local por-
que o piso de parte da escola estava 
sendo trocada de forma voluntária 
por um grupo de pais. 

Os bandidos deixaram danos estru-
turais, como a destruição das fechadu-
ras das portas e materiais que foram 
jogados no chão durante a ação. 

O crime só foi percebido no 
domingo, quando os voluntários 
chegaram à escola para finalizar o 
trabalho no piso.

A polícia pede ajuda da popula-
ção com denúncias, tanto de pos-
síveis suspeitos do furto quanto 
dos objetos furtados. Por serem 
diversos computadores, aparelhos 

eletrônicos e eletrodomésticos, os pro-
dutos podem ser vendidos, muitas 
vezes por valores baixos. Caso alguma 
venda suspeita seja observada, 
denúncias podem ser feitas pelo tele-
fone 197 ou diretamente na 15ª SDP. 

Policiais estão realizando dili-
gências na busca autores e tam-
bém dos objetos furtados.

Na escola não há câmeras de 
monitoramento. Agora, a Guarda Muni-
cipal disponibilizou um guarda durante 
o dia e outro à noite para fazer a segu-
rança do local. Há também uma licitação 
em andamento para ampliar a cober-
tura do sistema de alarme e moni-
toramento nas escolas. 

Três vão a júri por morte de pedreiro
Sentam hoje no banco dos réus, no Fórum Estadual de Cascavel, Antônio da 

Silva, Guibson Cleiton da Silva e Lucas Vieira, são acusados da morte de Adilson 
Cavaccini, 43 anos. O pedreiro foi morto com tiros de revólver calibre 357 e 

pistola 9 milímetros e uma facada nas costas em setembro de 2013, no Jardim 
Colmeia, em Cascavel. 

Os três respondem por homicídio qualificado, com as qualificadoras de: motivo 
torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima. 

O crime teria sido motivado por uma vingança. Segundo os autos do processo, 
o acusado Antônio da Silva e a vítima tinham uma desavença. Consta ainda que 

os acusados armaram uma emboscada e que Antônio da Silva e Lucas Vieira 
teriam atingido a vítima com uma facada nas costas - a faca ficou cravada na 

vítima - e nove tiros. Guibson é apontado como o condutor do carro usado pelo 
grupo para chegar ao local do crime e também para a fuga. 

Os três respondem ao processo em liberdade. 

OS BANDIDOS ainda espalharam os materiais 
da escola
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31 NETBOOKS e outros equipamentos foram 
levados do laboratório de informática
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JOGAM SÁBADO
               SUL-AMERICANA

17h Caracas x Liverpool
19h15 Colón x River Plate-URU
19h15 Independiente x Rionegro
19h15 Melgar x U. Católica
21h30 Atlético-MG x U. La Calera
21h30 S. Cristal x U. Española

                  SÉRIE B
19h15 Operário x Sport
21h30 Guarani x B. de Pelotas

 Criciúma 1x0 Guarani
 Bragantino 2x0 Figueirense
 CRB 1x1 Vila Nova
 Sport 3x2 Londrina
 Coritiba 2x1 Cuiabá
 Ponte Preta 4x2 Paraná
 São Bento 1x0 Oeste
 Operário 0x2 Botafogo-SP
 B. de Pelotas 2x1 América-MG
 Atlético-GO 1x1 Vitória

5ª RODADA

6ª RODADA

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

SÉRIE B

                   HOJE
19h15 Operário x Sport
21h30 Guarani x B. de Pelotas

             SEXTA-FEIRA
19h15 Figueirense x Atlético-GO
20h30 São Bento x CRB
21h30 Vitória x Bragantino

               SÁBADO
11h Paraná x Oeste
16h30 Botafogo-SP x Criciúma
16h30 Vila Nova x Londrina
19h Cuiabá x Ponte Preta

             SEGUNDA-FEIRA
20h América-MG x Coritiba

Uma reunião nesta terça-feira, 
às 14h, na Sala de Reuniões do ter-
ceiro piso da Prefeitura, apresentará 
os gestores do esporte de Cascavel 
o Projeto Transforma, por meio da 
equipe do Departamento de Cultura 
do COB (Comitê Olímpico do Brasil).

O Transforma é o programa de 
promoção dos Valores Olímpicos do 
COB, que contribui para a formação 
integral do ser humano por meio de 
dois pilares: cursos e ações.

Dentre os cursos de formação 
está o Cievo (Curso de Iniciação 
Esportiva e Valores Olímpicos) e o 
VOV (Valores Olímpicos para a Vida). 

Projeto Transforma
O primeiro é destinado ao corpo 
docente do ensino fundamental 1 
e 2 de todas as disciplinas e tem 
como objetivo oferecer um ambiente 
de práticas esportivas planejadas 
de acordo com as necessidades e 
potencialidades das crianças.

Já o VOV apresenta o Movi-
mento Olímpico e seu elo com o 
processo educacional, além de pro-
por a relação dos Valores Olímpicos 
- amizade, excelência e respeito com 
habilidades socioemocionais - com 
as competências gerais da Base 
Nacional Comum Curricular - docu-
mento do Ministério da Educação 
que norteia os currículos de todo o 
sistema de ensino nacional e con-
templa o desenvolvimento de novas 
habilidades por parte dos docentes.

PLACAR DE ONTEM
      SÉRIE A

 Avaí ?x? Ceará
 CSA ?x? Goías

Cadastros
Para participar, os educadores 

serão cadastrados na plataforma 
Transforma, onde terão acesso aos 
materiais e toda a ajuda necessária 
ao longo do curso, como esclareci-
mento de dúvidas sobre conteúdo, 

além de suporte técnico. 

Tênis de mesa
O tênis de mesa de Cascavel 
esteve representado pelos atle-
tas Bárbara Jorente Marroque, 
Eduardo Gomes Oliveira Gru-
choski e Edson Marroque (pro-
fessor e competidor) na Copa 
Brasil Centro-Norte-Nordeste, 
realizada no fim de semana em 
Brasília (DF). Bárbara foi vice-
-campeã nas categorias Juvenil 
e Juventude e ficou em terceiro 
lutar na Rating A. Já Eduardo 
terminou na quinta colocação 
no Rating H.

Três dias depois de ter reencontrado o caminho das vitórias, com o triunfo por 3 a 1 sobre o Blumenau/
SC, em casa, pela Liga Nacional, o Cascavel Futsal volta à quadra nesta terça-feira, desta vez para 
desafiar o Foz Cataratas, às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, pela 10ª 
rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O time cascavelense inicia a rodada na liderança 
da competição com 25 pontos, cinco a mais que o Cataratas, sexto colocado. Vice-líder com 24, e 
um jogo a mais realizado, o Pato também atua pela 10ª rodada nesta terça. Recebe o Matelândia às 
20h05. Já o duelo entre Campo Mourão, quinto colocado com 21 pontos, e Marreco, terceiro 
com 22, abre a 11ª rodada nesta terça-feira, às 19h30.

CASCAVEL FUTSAL

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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CASCAVEL, 28 DE MAIO DE 2019

1- FAGNER AMARAL SCHARDOSIN E CLEUSA SCHROER
2- ROBERTO ANTONIO SONEGO E MARCIA DA SILVA CAVALCANTI
3- MARCIO LINO VIEIRA E DAYANNA DA SILVEIRA GONÇALVES
4- GEVANILSON EVARISTO GOMES E ANA PAULA HOFFMANN
5- KAIO CÉSAR MARTINS E KETLIN KEROLINI PERES
6- VALDENIR MEDINA E RENATA JENÍFFER CARDOSO
7- VICTOR SANCHES E PRISCILA SCANAGATTA BUCANEVE
8- HUELITON SILVEIRA BUENO E MAGDA DA SILVA ARCELES
9- FÁBIO LUIS DE ALMEIDA DONEGÁ E JAQUELINE CAROLINA DA SILVA
10- EDENILSON MANOEL DE OLIVEIRA E FRANCIÉLI CORREIA MACIEL
11- ANDRÉ MICHEL E FRANCIELLI RIBEIRO LIEBBER
12- PATRICK DE SOUZA E ELIANE APARECIDA CORREIA
13- JHONY FRANCISCO DOS SANTOS E CAMILA LORENZI

O Campeonato Brasileiro Infantil 
de Natação de Inverno foi encer-
rado com cascavelenses no pódio, 
no último sábado (25), em Belo 
Horizonte (MG). Dois nadadores 
da cidade, da Associação Atlética 
Comercial, comandados por Rui 
Comin, voltaram para casa com 
quatro medalhas da competição.

Competidor na categoria Infantil 
1 (13 anos), Willian Matana pode 
se orgulhar de ser o mais rápido 
do Brasil nas provas dos 400m 
medley e dos 200m borboleta den-
tre os atletas de sua idade. Além 
desse ouro, ele foi medalhista de 

SÉRIE A

 Botafogo 0x1 Palmeiras
 Grêmio 1x0 Atlético-MG
 Santos 0x0 Internacional
 Flamengo 3x2 Athletico-PR
 Cruzeiro 1x2 Chapecoense
 Fortaleza 1x1 Vasco
 Corinthians 1x0 São Paulo
 Bahia 3x2 Fluminense

                         ONTEM
 Avaí x Ceará
 CSA x Goiás

6ª RODADA

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

7ª RODADA
SÁBADO

16h Flamengo x Fortaleza
19h Bahia x Grêmio

DOMINGO
11h Botafogo x Vasco
16h Ceará x Santos
16h São Paulo x Cruzeiro
16h Chapecoense x Palmeiras
16h Athletico-PR x Fluminense
19h Internacional x Avaí
19h Atlético-MG x CSA

   A CONFIRMAR
 Corinthians x Goiás

Cobrinhas d’água
bronze nos 1.500m livre em Minas 
Gerais. Já Beatriz Garute voltou 
para casa com a medalha de prata 
nos 200m costas.

Os resultados deixaram a 
equipe do Comercial na 18ª colo-
cação da classificação geral por 
pontos e no 10º lugar no quadro 
de medalhas dentre os 102 clubes 
participantes. 

COMERCIAL
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Com um dia de antecedência, o zagueiro Thiago Silva (foto) se apresentou à seleção 
brasileira nessa terça-feira. O defensor do PSG tinha a chegada prevista para hoje, mas 
preferiu antecipar a sua programação e desembarcar na Granja Comary no dia de folga 
do elenco. Ele passou por uma artroscopia no último dia 7 de maio e ainda se recupera 
da intervenção no joelho direito. A comissão espera que ele tenha condições de atuar 
normalmente até o dia 14 de junho, na estreia na Copa América, contra a Bolívia. A 
seleção volta a treinar nesta terça-feira. A expectativa é que Philippe Coutinho, Arthur, 
Marquinhos, Daniel Alves e Éder Militão cheguem ao longo do dia. 

A seleção brasileira feminina de 
vôlei estreará na segunda semana 
da Liga das Nações às 14h30 
(de Brasília) desta terça-feira. O 
Brasil jogará com a Holanda no 
Ominispor t, em Apeldoorn, na 
Holanda. O time verde e amarelo 
terá como adversários nesta 
etapa da competição, além das 
donas da casa, a Polônia e a 
Bulgária. O SporTV 2 transmitirá 
ao vivo os três jogos – respectiva-
mente, os outros serão amanhã, às 
11h30, e quinta-feira, às 14h30.

Na primeira semana da Liga 
das Nações, o Brasil venceu China 
e Rússia por 3 sets a 0 e foi supe-
rado pela República Dominicana por 
3 sets a 1. Na classificação geral, 
as brasileiras aparecem em quinto 
lugar, com seis pontos. A Turquia e 
os Estados Unidos estão empatados 
em primeiro lugar, com nove, segui-
dos pela Itália, com oito e a Polô-
nia, com sete. A Holanda aparece 
em décimo lugar, com três pontos, 
uma vitória e duas derrotas.

Brasileiras e holandesas duela-
ram pela última vez no Mundial de 
2018, no Japão. Na ocasião, as 
brasileiras levaram a melhor por 3 
sets a 2. O treinador José Roberto 

Brasil na Liga das Nações
Guimarães comentou sobre a 
expectativa para o duelo contra 
a Holanda: “é uma seleção que 
está se planejando para ter o 
seu melhor time no Pré-Olímpico. 

É uma escola que evoluiu muito 
nas últimas competições. A Dij-
kema (levantadora) tem uma boa 
distribuição e é sempre muito 
precisa”, analisou.

CBF
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