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Presa quadrilha que
furtava cartões de
idosos nos ônibus

Cinco pessoas foram presas ontem pela Polícia Civil suspeitas de integrarem uma 
quadrilha especializada em furto a idosos no transporte público de Cascavel. São 
três mulheres e dois homens que vieram do Mato Grosso e praticavam os crimes 

há pelo menos um mês. A polícia apreendeu diversas mercadorias que foram 
compradas com os cartões das vítimas.
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 Neymar pai, 
sobre a acu-
sação de 

estupro feita 
contra seu 

filho, o jogador Neymar. 
Segundo ele, o atleta está 

sendo vítima de uma 
acusação mentirosa e diz 

que tem provas que a 
moça que fez o Boletim 
de Ocorrência tentou 
extorquir o jogador. 
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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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Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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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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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  DIVULGAÇÃO  

NubladoNubladoNublado

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)

“É mais uma 
lição que a 

gente aprende, 
que o Neymar 

aprende. O estrago é 
grande porque uma 
acusação dessas... A 

Justiça vai saber lidar 
com isso”.

DIVULGAÇÃO

Cheia
17/06 - 05h31

Muito se fala sobre as instituições públicas brasileiras. Que estão 
em pleno funcionamento, que asseguram o Estado Democrático de 
Direito, são sólidas e consolidadas. Em primeiro lugar, devemos deixar 
claro que as instituições públicas (Congresso, Judiciário, Presidência 
da República, entre outras) são regidas pela Constituição Federal de 
1988 e, portanto, cabe a todos nós obedecer nossa lei maior. Assim 
se faz em uma democracia!

Aquilo que os nossos nobres deputados e senadores ganham de 
salários e outros privilégios está dentro da lei. É bem verdade que eles 
mesmos votaram essas leis, mas agiram de acordo com a Constituição, 
portanto, dentro das regras do jogo democrático. 

O chefe do Executivo, o nosso Presidente da República, tem o 
poder de um monarca, conferido pela Constituição. Ele pode nomear 
milhares de assessores, ministros, diretores de estatais etc. Ele tem 
um poder constitucional imenso, mas não tem todo esse poder político, 
pois a eleição majoritária do Executivo nada tem a ver com a eleição 
proporcional dos parlamentares. O que acontece? O que vemos todos 
os dias desde a eleição direta de 1990: as chamadas crises institucio-
nais, independentemente de quem seja o governante.

A necessária negociação do Executivo com o Congresso traz em 
seu bojo incontáveis interesses pessoais e partidários que podem levar 
a um aumento de gasto público, a favores aos partidos, a setores da 
sociedade, a leis específicas para beneficiar este ou aquele e, final-
mente, favorecem a corrupção. E onde fica o interesse do povo, da 
sociedade, do bem comum, do crescimento da economia, dos empre-
gos, da melhor qualidade de vida para todos? Creio que os índices 
de IDH, do Pisa, de Segurança Pública, respondem essa pergunta.

O que devemos fazer? Fechar o Congresso? Obviamente não! 
Regimes autoritários sempre fracassaram no médio ou no longo prazo. O 
que devemos fazer é nos manifestar através do voto! É elegermos parla-
mentares que efetivamente se identifiquem com a mudança do sistema 
político brasileiro! É um caminho árduo, difícil, custoso? Sem dúvida! Mas, 
se chegarmos a esse objetivo, estaremos assegurando uma nação estável, 
próspera, ordeira e solidária, para as futuras gerações. 
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Giro PolíticoGiro Político
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Caixa-preta assegurada
Parece que a auditoria nas tarifas do transporte público - 
primeiro confirmada pela administração, depois negada 
pelo presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, em seguida 
reafirmada pelo Paço - não sairá mesmo do papel. Já se 
passaram cinco meses do acordo com o vereador Paulo 

Porto (PCdoB) para que a prefeitura contratasse empresa 
para auditar as planilhas das empresas que prestam o 

serviço de transporte de passageiros. E depois desse tempo, 
adivinha o resultado? “Até agora nada foi feito para verificar 

essa caixa-preta”, informa Porto. 

De noite
Os parlamentares mudarão a rotina. Foram definidas as 
primeiras sessões noturnas da Câmara de Cascavel: nos 
dias 17 e 18 deste mês, as deliberações serão a partir 
das 19h. Há mais de dez anos o plenário não realizava 

sessões ordinárias à noite.

O gerente regional da 
Sanepar Oeste/Sudoeste, 
Renato Mayer Bueno, 
esteve ontem no plenário 
da Câmara de Vereado-
res e comentou recentes 
levantamentos feitos por 
Itaipu em parceria com a 
Unila sobre a água de Cas-
cavel. A polêmica é a per-
manência de agrotóxico na 
água, mesmo após o trata-
mento feito pela empresa. 
Ao ser questionado por 
Paulo Porto (PCdoB) sobre 
a contaminação, Bueno 
declarou que “tem dife-
rença em tomar veneno 
puro e uma quantidade 
ínfima. [O consumidor] 
vai viver a vida toda sem 
nenhum problema”.

Em seguida, ele garan-
tiu que não há riscos à 
população: “Monitoramos a 
água há mais de 30 anos. 
Cada um dos nivelamentos 
dos agrotóxicos. Estamos 
de acordo com a portaria. 
Os índices de agrotóxicos 
ficaram baixos. Tenho 
tranquilidade de beber em 
casa a água da Sanepar, 
sem preocupação”.

No dia 13 de junho 
Renato Bueno retorna à 
Câmara para participar de 
audiência pública sobre a 
qualidade da água em Cas-
cavel. O evento é organi-
zado pelo vereador Celso 
Dal Molin (PR), que levanta 

Dia da Homenagem
De tantas homenagens, a 
Câmara precisou reservar 
o plenário para realizar as 
solenidades em apenas 
um dia. Nesta sexta-feira, 
às 9h, Paulo Bini, delegado 
da Receita Federal, 
recebe título de cidadão 
honorário (proposto 
por Fernando Hallberg); 
Ari Batista Maia recebe 
voto de louvor (proposto 
por Romulo Quintino); 
Simone Lorens recebe 
título de honra ao mérito 
(proposta de Hallberg); 
Amop (Associação dos 
Municípios do Oeste do 
Paraná) recebe moção 
de aplausos (proposta 
de Nadir Lovera); os 
violeiros Ricardo Denchuski 
e Crystian Fernandes 
recebem a medalha Darci 
Israel (proposta de Rafael 
Brugnerotto, Hallberg e 
Serginho Ribeiro); Lauro 
Matias de Castilho recebe 
votos de louvor (proposta 
de Misael Júnior).

No limite
A impaciência chegou a 
Serginho Ribeiro (PDT) e 
Jaime Vasatta (Podemos) 

com determinadas posturas 
em plenário. Ribeiro 
chegou a propor mudar a 
bandeira nacional: trocar 
Ordem e Progresso por 
Desordem e Regresso! 
Diante da blindagem que 
suspendeu novamente a 
votação do projeto que 
obrigaria instalação de 
ar-condicionado nos ônibus, 
Vasatta sugeriu que a 
Câmara desse exemplo: que 
desligasse os aparelhos dos 
gabinetes e os doasse às 
escolas.

Com licença
Após passar despercebido 
em primeira votação, o 
projeto que desobriga 
licenças ambientais para 
determinadas atividades no 
âmbito municipal recebeu 
ontem todos os elogios e 
os argumentos possíveis. A 
vontade dos parlamentares 
em falar sobre a medida era 
grande (as eleições estão 
próximas). A medida garante 
que pequenas empresas 
- sem impacto de geração 
de resíduos - não tenham 
a obrigação de contratar 
profissionais para emissão de 
laudos ambientais.

Sanepar: “Há diferença
em tomar veneno puro e 
uma quantidade ínfima” 

Estação no Lago ativa
Por muitos anos a Sanepar informou que a estação de esgoto 
ao lado do Lago Municipal estaria completamente desativada. 
Porém, ontem Renato Bueno admitiu que ela foi mantida por 
uma questão de segurança ambiental - apesar disso, o trata-
mento não é feito no local. “Não há tratamento de esgoto. A 
estação recebe e transporta para bacia da região norte. Havia 
intenção de desativá-la, mas por segurança a mantivemos. 
Apenas no caso de emergência ela passa a ser usada”.

outra situação: a elevada 
contaminação de futuros 
mananciais que serão explo-
rados pela Sanepar para 
abastecimento humano, 
inclusive o Rio São José. 

As obras já estão em 
andamento e devem ser 
concluídas em julho do ano 
que vem. Renato Bueno 
aler ta que, caso ocorra 
algum imprevisto até lá, 
Cascavel enfrentará falta 
de água: “Já temos toda a 
documentação e iniciamos 
as obras no local onde 
ficará a estação. Caso 
ocorram imprevistos, no 
verão de 2020 teremos 
dificuldades no abasteci-
mento de água”.

Ainda em 1972 foi cons-
tatada a insuficiência do Rio 
Cascavel e de poços arte-
sianos para abastecimento 
urbano. Em 1994 houve a 
definição do projeto para 
exploração de rios mais 
próximos e o primeiro é o 
Rio São José, seguido por 
Rio do Salto, Rio do Oeste 
e Rio Tormenta, manan-
ciais que serão usados 
até 2050, quando Casca-
vel deve ter mais de 600 
mil moradores. 

O uso do aquífero Gua-
rani está descartado pelo 
baixo volume de água: 35 
mil litros hora, enquanto a 
demanda em Cascavel é de 
1,6 milhão litros por hora. 
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Conferência discute cidades inteligentes 
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente (5), Cascavel terá sua 18ª Conferência 

Municipal de Meio Ambiente, que tem como tema central “Cidades Resilientes, 
Cidades Inteligentes”. O objetivo é pensar e repensar as cidades para reduzir os 
impactos ambientais provocados pelo crescimento e pelo adensamento urbano. 
Promovido pelo Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cascavel), 

o evento tem apoio da Sanepar, da Prefeitura de Cascavel, da Unioeste, da OAB, 
do Corpo de Bombeiros e das entidades que integram o Comam. A Conferência 

começa às 19h, no auditório da Unioeste. A presidente do Comam e gerente regio-
nal da Sanepar, Rita Ivone Camana, diz que tudo o que acontece no meio urbano 
de alguma forma acaba afetando os mananciais de abastecimento e outros rios, 

trazendo prejuízos ao poder público e para as empresas e instituições que usam ou 
cuidam dos recursos hídricos e causam transtornos para a população 

Atenção para novas 
doses de vacina

A Secretaria de Saúde de Cascavel rece-
beu mais 1.400 doses de vacinas contra 
influenza da 10ª Regional de Saúde, que 
foram divididas em 12 UBSs (Unidades 

Básicas de Saúde). As doses estarão 
disponíveis para a populaçã+o em 

geral nesta quarta-feira (5), mediante 
distribuição de senha, de acordo com a 

planilha abaixo. Confira: 

 A servidora pública Fernanda Baldi 
- lotada na Secretaria de Esportes de 
Cascavel - acompanha o caso de suposto 
assédio sexual cometido pelo ex-diretor 
da secretaria Cleber Fonseca envolvendo 
estagiários do setor. Ontem, ela esteve 
na Câmara de Vereadores para prestar 
esclarecimentos à Comissão de Esporte.

Ao relatar o caso aos vereadores, 
Fernanda explicou que, ao tomar conhe-
cimento da situação, buscou auxílio de 
um advogado. “Em 22 de maio estava 
conversando com meus estagiários e 
um deles se demonstrou receoso em 
relação à presença do acusado [Cleber]. 
Achei estranho e comecei a questionar o 
motivo. Lentamente as informações sur-
giram. O estagiário disse que várias vezes 
recebeu mensagens com teor de duplo 
sentido. Outro estagiário disse o mesmo 

e foi unanimidade entre a maioria, no 
entanto, nem todos tiveram coragem de 
repassar as mensagens”.

Ela constatou que um deles - menor de 
idade - também recebeu as mensagens “com 
teor mais forte, com cunho sexual, alicia-
mento sexual... Jamais me calaria diante de 
uma situação como essa. Não é condizente ao 
que estamos acostumados a pregar”. 

No dia 28 de maio, o prefeito Leo-
naldo Paranhos foi procurado pela ser-
vidora. “Naquele dia ele estava com a 
agenda lotada. Ele viajou, esperamos o 
retorno. Um dos celulares [das vítimas] 
não estava funcionando e precisava ser 
recuperado”, detalha. Na sexta-feira, dia 
31, Paranhos recebeu a servidora: “O pre-
feito ficou extremamente preocupado e 
assustado com o teor das mensagens e 
imediatamente tomou as providências. 

“Mensagens tinham duplo
sentido”, aponta servidora

Deu à família todo o atendimento”. 
Cleber pediu exoneração e atestou 

problemas médicos. Ele foi procurado 
pela reportagem para poder esclarecer o 
assunto mas não respondeu às tentativas.
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Diagnóstico

Uma mulher dedicada à famí-
lia e alegre. Assim era Nelsina 
Coelho Schreiber. Ela nasceu em 
Aurora (SC) em 1945, mas anos 
mais tarde deu um novo passo na 
estrada da vida e se mudou para o 
Paraná, acompanhada pelo marido, 
Ricardo Schreiber, e pelos seis 
filhos: João, Maria Helena, Cilene, 
Fábio, Everaldo e Mociar Schreiber.

A primeira parada da família foi 
em Medianeira, onde o marido 
de Nelsina tinha uma irmã. Lá 

Família em primeiro lugar 
eles abriram um bar, mas a famí-
lia não se adaptou com a cidade 
e Ricardo, acostumado a traba-
lhar como motorista, não gostou 
do novo emprego.

Convidados por um tio de 
Ricardo, a família se mudou 
novamente, agora para Casca-
vel, onde chegaram em 1990. 
Ricardo ajudou o tio a tocar um 
empreendimento e Nelsina con-
tinuou a fazer aquilo que mais 
gostava: cuidar da família. 

Momentos 
de alegria

Terceira filha de Nelsina, Cilene 
Schreiber conta que a mãe adorava 
reunir a família para jantar e, claro, 
em momentos de confraternização. 

“Era uma tradição e uma alegria para 
ela estar perto dos filhos e dos netos”, 

conta Cilene. “Esses sete anos cui-
dando dela... chegar em casa, encon-

trá-la sorrindo, feliz por estarmos ali... 
foram momentos muito especiais e 

que eu nunca vou esquecer”. 
A maior preocupação dos familiares 
era em proporcionar conforto para 

Nelsina: “Ela gostava da casa limpa, 
organizada, sempre prezamos para 

que ela se sentisse bem”. 

Mulher de foco
Nelsina tinha 72 anos, uma mulher de foco e garra. “Antes do AVC, ela se levan-
tava às seis da manhã para cuidar da casa, cozinhar algo especial para a família, 
fazer bolo...” Dentre as especialidades da mãe, guimis, uma receita alemã feita 

com couve e batatas, é que vai deixar mais saudades. 

Em 2012, Nelsina Coelho Schreiber sofreu um AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) que atingiu o lado direito do cérebro. Por 
conta disso, ela perdeu a fala e não caminhava. Cilene e Everaldo 
cuidavam diariamente da mãe, alternando os horários. 
Na sexta-feira 24 de maio Nelsina foi internada na UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento) devido a uma pneumonia. Naquele 
mesmo dia ela sofreu uma parada cardíaca e foi levada para o HU 
(Hospital Universitário). Na terça-feira seguinte (28) ela faleceu.
Nelsina deixou seis filhos, dez netas, um neto e sete bisnetos.  

Nelsina Coelho Schreiber 
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

O que diz a Cettrans 
Em nota, a Cettrans (Companhia de 

Engenharia de Transporte e Trânsito) 
respondeu que a princípio não há 

previsão de instalação de semáforo no 
cruzamento e que o que pode ser rea-
lizado de imediato é a revitalização da 
sinalização horizontal no cruzamento, 

bem como a de área escolar, assim 
como ações educativas para coibir o 

excesso de velocidade no local.   

O SPC (Serviço de Proteção ao 
Crédito) da Acic divulgou os núme-
ros do mês de maio com boas notí-
cias. As baixas cresceram 18% em 
comparação com o mesmo mês 
do ano anterior. Mais pessoas 
quitaram seus débitos, limparam 
o nome e puderam voltar a con-
sumir, principalmente de olho nas 
compras para o Dia das Mães.

As baixas em maio de 2019 
totalizaram 3.646 contra 3.083 

SPC: mais consumidores
conseguem limpar o nome

do mesmo mês do ano anterior. 
Os registros (inclusões), também 
na comparação do mesmo mês dos 
anos de 2019 e 2018, apresentam 
redução de 8,4%. Foram 5.847 no 
mês passado contra 6.385 de maio 
do ano anterior. Ou seja, menos con-
sumidores deixaram de honrar seus 
pagamentos, diminuindo o número 
de inclusões no sistema.

Por sua vez, o número de consul-
tas ao SPC cresceu em maio último. 

O avanço foi de 17,7%. As consultas 
registradas em maio de 2018 foram 
de 48.349 e saltaram para 56.906 no 
mês passado. Resultado do aumento 
na procura dos consumidores justa-
mente devido ao Dia das Mães.

O SPC da Acic é um dos mais 
antigos, precisos e confiáveis do 
Estado. Consultar informações 
desse banco de dados não é custo 
é investimento, diz a diretoria da 
associação comercial.  

“Estamos habituados”, é o que 
dizem comerciantes instalados na 
Rua Carlos de Carvalho sobre os 
acidentes que acontecem especial-
mente no cruzamento da Rua Santa 
Catarina. Em quatro dias, duas coli-
sões resultaram em tombamento.

A preocupação maior é com a 
escola que há naquele local.

O vendedor Eduardo Ribeiro 
trabalha em uma loja de roupas 
na Rua Carlos de Carvalho há 
dois anos e não consegue esque-
cer um acidente específico: “Um 
carro estava estacionado na frente 
da loja. Outro carro subiu a rua e 
atingiu a traseira do que estava 
estacionado, empurrando-o até 
uma árvore que ficava em frente à 
loja”. Foi a árvore que “salvou” o 
estabelecimento, porque do contrá-
rio ele teria invadido a loja.

Para ele, a solução é insta-
lar um semáforo no cruzamento. 
“[Só] A sinalização [de pare] não é 
respeitada”. 

A vendedora Giovana da Silveira 
Penna trabalha em uma ótica há 
dois meses, mas já perdeu as con-
tas de quantos acidentes assistiu. 

Cruzamento perigoso: acidentes viram rotina

EM QUATRO dias, dois capotamentos acontece-
ram no mesmo local

“Eu conheço o cruzamento, então 
cuido ao atravessar, mas há mui-
tas pessoas que vêm às clínicas e 
não sabem o quanto esse cruza-
mento é perigoso”.

Para piorar, Giovana diz que a 
sinalização vertical é falha: “A placa 
de Pare estava virada na sexta-feira, 
e isso contribuiu para outro acidente”. 

Ponto cego
Além do intenso movimento no local, um dos problemas é o chamado ponto 
cego. É que dos dois lados da Rua Carlos de Carvalho é possível estacionar, o 

que dificulta a visão de quem segue pela Rua Santa Catarina e quer atravessá-la 
ou apenas entrar nela. O advogado Mayko Wietzikoski evita estacionar perto do 
cruzamento. “Eu tento deixar o carro o mais longe possível, porque às vezes até 

quem está parado é atingido”. 

Sinalização 
horizontal 
A zeladora Fabiana Ramos de 
Oliveira trabalha na escola perto 
do cruzamento. Para ela, além 
de um semáforo, falta sinalização 
horizontal no local. “Aqui não tem 
sinalização indicando a escola, nos 
horários de saída e entrada os pais 
ficam apreensivos, porque o fluxo 
de carros aumenta demais”. 
Ela trabalha há um ano e meio na 
escola e conta que pelo menos a 
cada 15 dias há algum acidente.
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Espaço APAExonado

 A Apae de Cascavel acaba de 
disponibilizar mais um espaço que 
contribuirá de maneira relevante 
na evolução das pessoas com defi-
ciência atendidas regularmente.

A novidade é a Sala Multissen-
sorial - Sala Branca, concebida para 
aguçar os sentidos primários como 
o tato, a visão, a audição e o olfato, 
recorrendo especificamente às capa-
cidades sensoriais de cada um.

A sala alia terapia, relaxamento 
e encanto. “É um ambiente de rela-
xamento e ao mesmo tempo de 
estímulo e que desencadeia várias 
áreas da percepção”, comenta 
a coordenadora pedagógica do 
ensino fundamental da Apae, 
Suzana Cristina Neves.

Entre os benefícios, observam-se 
os avanços na comunicação verbal, 
interação social, redução da ansie-
dade e melhoria da coordenação. Por 
intermédio da Sala Branca, há mui-
tos focos com efeito calmante como 
a cromoterapia e aromaterapia.

No campo da visão, as experiên-
cias envolvem diferentes intensida-
des de luzes, cores e contrastan-
tes. Há também nuances de luzes 
e cores por meio de um painel 

Sala estimula capacidades sensoriais
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luminoso destacando o amarelo, 
o azul, o vermelho e o verde e os 
contrastes, com o preto, amarelo e 
preto e o vermelho e preto.

Na audição, as experiências 
com os efeitos sonoros aguçam 
a percepção e agem como tran-
quilizantes por meio de músicas 
e ruídos. E no olfato, os alunos 
são colocados diante de odores e 
aromas, como forma de identificar 
diferentes cheiros, como o café, 
canela, camomila e hortelã. 
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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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CASCAVEL, 05 DE JUNHO DE 2019

1- JOÃO CARLOS BENTO E ANA PAULA FERREIRA
2- VINICIUS BIASI DE LIMA E ALINE SCHUMAKER DE SOUZA
3- JOÃO RICARDO RUTKAUSKIS E CAMILA MORESCO
4- GABRIEL RAMOS RUSTICK E ANDRESSA DE SOUZA ARCANGELO 

MALHAÇÃO 
Serginho discute com Camelo. Vânia confronta 

Karina. Anjinha esconde Cléber quando Marco aparece. 
Rita pede ajuda ao gerente da loja que trabalha. Sai 
o resultado do simulado, e Camelo se preocupa com 
Raíssa. Lara tenta subornar Rita. Jaqueline se irrita ao 
saber da visita de Karina. Peixoto vê Anjinha no Baixadas 
e alerta Marco. Carla e Rita estranham que Raíssa não 
queira tocar violão. Lara comenta com Lígia e Joaquim 
que Filipe ainda pensa em Rita. Max e Regina não se 
conformam com o suposto namoro de Rita e Guga. 
Margarida acaba com a discussão entre Serginho e 
Camelo. Rita começa no colégio, e explica para Neide 
que precisa ter horários diferentes na escola. Martinha 
disfarça a irritação com o descaso de Filipe. Lara procura 
o gerente da loja em que Rita trabalha.

ÓRFÃOS DA TERRA
Laila se desespera ao saber do sumiço de Raduan. 

Dalila/Basma se incomoda com o sofrimento de Jamil e 
indica um possível paradeiro de Raduan. Valéria garante 
que convencerá Norberto a aceitar seus termos para o 
casamento. Jamil se joga na frente de um carro para 
salvar Raduan, e Dalila/Basma se desespera. Bóris 
inventa uma desculpa quando Sara o flagra com 
sua agenda na mão. Ali estranha quando Mamede 
e Latifa decidem aceitar seu casamento com Sara. 
Bruno encontra Norberto em sua casa. Paul questiona 
Dalila sobre seus sentimentos por Jamil.

VERÃO 90
Manu e Kika não aceitam a imposição de Mercedes 

de permanecer no programa sem João. Mercedes 
comunica que o No Fusca com Manu será tirado do ar. 
Jerônimo planeja convencer Dandara a investir na carreira 
internacional para o caminho ficar livre para Vanessa. 
João conversa com Lidiane. Candé é solto. Quinzão 
aceita participar de um concurso de dança com Lidiane. 
Manu diz a João que vai entrevistá-lo em seu último pro-
grama na PopTV. Galdino fica apreensivo ao encontrar 
Jerônimo no hotel de Vanessa.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Os bandidos que perseguiram João entram na 

escola. João derruba Bento na correria. Ruth diz a Helô 
que pretende fazer teste de DNA para saber se Bento é 
seu sobrinho. Celso encontra os invasores do colégio. 
Raquel questiona Mirela sobre seus sentimentos por 
Luca. Bento vai à diretoria da escola e diz que João o 
derrubou de propósito. Vini separa alguns itens de casa 
para doação e acaba pegando o presente de casamento 
de seus pais.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Regina inventa que Damião foi mandado embora e 

Marina tirou férias. A professora Flavia deixa Omar até 
mais tarde na escola e escreve um bilhete para o pai 
dele, Joel, contando o que aconteceu. Luis conversa com 
Mateus para acalmá-lo. Raul liga para Regina e pede 
para falar com Isabela. Manuela inventa que está tudo 

Em “A dona do pedaço”, Maria e 
Amadeu se amam. Virgínia estranha 
sua conexão com Fabiana. Virgínia 
exige que Otávio se afaste de Edilene. 
Fabiana vai para casa com Virgínia. 
Edilene questiona Cosme sobre Otávio. 
Josiane se preocupa quando Amadeu 
avisa que irá morar com Maria. Marlene 
se insinua para Antero. Josiane conta 
para Régis sobre Amadeu. Edilene ques-
tiona Otávio sobre um filho. Gilda revela a 
Amadeu sobre seu estado de saúde. 

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO

bem para obedecer Regina. Safira inventa várias tarefas 
para manter Rebeca fora da On-Enterprise. Marina diz 
para Geraldo e Regina que se algo acontecer com ela, 
as pessoas que ela avisou irão desfazer tudo.

TOPÍSSIMA 
Madalena fica surpresa ao saber que a megera é 

mãe de Sophia. Pedro estranha ao ouvir Jandira dizer que 
está namorando Rafael. André acusa Antonio e Sophia 
pelo ataque. Zeca descobre que sua casa foi invadida 

e desconfia da própria filha, Jandira. Sophia aceita se 
apresentar à polícia. André chega até o hotel. Ele dá voz 
de prisão a Sophia e Antonio.

JEZABEL 
Jezabel sugere a Acabe que seja feito um sacrifício 

com uma criança para que extermine a seca na cidade. 
Acabe pergunta qual criança e Jezabel responde que seja 
a filha de Baltazar. Acabe fica chocado. Hannibal fica pasmo 
com a ordem de Jezabel de sacrificar Chaya. Elias chega 
cansado, com sede e com fome a pequena vila de Sarepta. 
Elias pede água a uma mulher que está de costas.  

Josiane se preocupa 
quando Amadeu avisa 
que irá morar com Maria
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É hora de pensar em fazer uma grande 
mudança. Suas ambições são saudáveis, 
então lute por elas. A sensação de que 
algo está faltando levará a um momento de 
cansaço passageiro.  

Seus pensamentos levam você a agir direta-
mente, então coloque suas ideias em ação sem 
medo do fracasso! As coisas estão indo bem. 
Você está mais à vontade com seu corpo e está 
ouvindo mais suas necessidades básicas. Este 

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

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. Um pouco de moderação é necessária!

Mais calma, talvez, do que você jamais imagi-
nou que fosse possível. Você não está longe 
de ficar sobrecarregado. Pense em você e faça 
o que puder para conseguir um pouco de paz 
para se recuperar depois.

Seus talentos como negociador vão ser muito 
úteis para classificar os conflitos em torno de 
você. O seu comportamento excessivo está 
fazendo você perder sua energia sem pensar. 
Contenha esses impulsos.  

O seu otimismo crescente faz você olhar o 
lado positivo. Festas estão no horizonte. Você 
deve se certificar de que não está sendo muito 
duro consigo mesmo. Você está cavando muito 
profundo em suas reservas.

Não haverá retorno positivo de suas inicia-
tivas de quatro semanas atrás. Você vai se 
sentir combatendo os obstáculos, haverá 
um bom ânimo e você vai ser eficaz de 
forma prática.

Hoje é um dia importante para fazer escolhas 
pessoais. As emoções estarão em alta! Os 
excessos sensuais poderiam facilmente levá-
-lo ao cansaço intenso... Cuide-se mais, você 
está abusando da sorte.

Você vai achar difícil se comprometer, mas 
vai sentir orgulho de fazê-lo no final. Você 
está mais calmo emocionalmente e será 
capaz de gerenciar seus níveis de energia 
mais facilmente. 

Você vai ter que olhar dentro de si e ser flexível 
para lidar com suas esperanças e concretizá-las. 
O cansaço que você está sentindo é resultado 
da falta de exercício. Você tem sido sedentário e 
não faz exercício físico suficiente há muito tempo.

Não acredite em tudo que ouve, verifique os 
fatos primeiro. Sua atitude positiva e sua força 
de caráter vão compensar a falta de energia, 
mas você precisa dormir um pouco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cerca de 65 pneus contra-
bandeados do Paraguai foram 

apreendidos ontem pela manhã 
em uma ação conjunta da Polí-

cia e da Receita Federal em uma 
loja e borracharia na Região do 

Lago, em Cascavel. 
Os pneus foram recolhidos, mas 
o estabelecimento, que de acordo 
com a PF também vende produ-

tos com origem comprovada, não 
tem alvará para funcionamento e 
continuou com as portas abertas 
mesmo depois da apreensão. De 
acordo com a PF, uma denúncia 
sobre a situação é enviada ao 
Ministério Público Federal, que 
averigua a situação e convoca o 

proprietário para esclarecimentos. A 
PF acredita que possa haver algum 

depósito com mais produtos.
A reportagem do HojeNews 

entrou em contato com a Prefei-
tura de Cascavel, que informou 
que os fiscais devem ir apenas 

hoje ao local. 

Presa quadrilha que
furtava em ônibus

Cinco pessoas suspeitas de 
integrar uma quadrilha especia-
lizada em furto a idosos em ôni-
bus do transporte público de Cas-
cavel foram presas ontem pela 
Polícia Civil. São três mulheres e 
dois homens que vieram do Mato 
Grosso e praticavam os crimes há 
pelo menos um mês. “No início 
do mês de maio nós percebemos 
aumento de registro de ocorrências 
de furtos a pessoas idosas em 
ônibus. As linhas eram quase sem-
pre as mesmas e a forma como o 
crime acontecia também. Os crimi-
nosos levavam os cartões bancá-
rios das vítimas, que no caso dos 
idosos geralmente tem junto um 
papelzinho com a senha, e saíam 
fazendo compras, saques e transfe-
rências de dinheiro das 
contas”, revela o  dele-
gado adjunto da 15ª SDP, 
Fernando Zamoner.

O maior número de 
ocorrências aconte-
cia no início do mês, 
época em que os apo-
sentados recebem 
a pensão e um fur to 
registrado na manhã de 
ontem (4) levou a polí-
cia até os suspeitos. 

Os criminosos compravam desde 
roupas, perfumes até celulares e note-
books utilizando os cartões das vítimas.

Não há número exato de víti-
mas, porque muitos idosos acre-
ditavam ter perdido os car tões 
e registravam apenas o extravio. 
Mas se estima que no mínimo 30 
pessoas tenham sido vítimas da 
quadrilha. Além de cartões, eles 
também furtaram celulares.

Ainda não se sabe se os presos 
têm passagens policiais, já que 
são de outro estado. Não foi divul-
gado nome deles. As investigações 
continuam para verificar se existem 
mais integrantes da quadrilha.

PRODUTOS foram comprados com os cartões furtados 

AS CINCO pessoas presas são do Mato Grosso

Loja sem alvará 
com pneu ilegal 

segue aberta 

Apreensões diminuíram 
De acordo com dados da Receita Fede-
ral de Cascavel, a apreensão de pneus 

contrabandeados do Paraguai no Muni-
cípio diminuiu cerca de 8% nos primei-
ros cinco meses deste ano em relação 
ao mesmo período do ano passado. De 
janeiro a maio de 2018 foram apreendi-

dos 1.557, contra 1.440 este ano.
Os alvos das operações são selecionados 

pelo setor de inteligência da Receita 
Federal, que conta com denúncias da 

população. Os telefones para denúncias 
anônimas são: Receita Federal (45) 3226-
0959 e Polícia Federal, (45) 3320-6800.  
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 27 11 9 0 2 42 16 26
2º Cascavel 25 10 8 1 1 36 12 24
3º Marreco 23 11 7 2 2 37 26 11
4º Foz Cataratas 23 10 7 2 1 37 19 18
5º Campo Mourão 22 11 7 1 3 41 23 18
6º Marechal 21 11 6 3 2 33 18 15
7º Dois Vizinhos 16 11 5 1 5 28 29 -1
8º Umuarama 14 11 4 2 5 27 32 -5
9º Toledo 11 11 3 2 6 27 29 -2
10º Ampére 9 11 2 3 6 19 34 -15
11º Palmas 8 11 2 2 7 23 35 -12
12º SJ dos Pinhais 8 11 2 2 7 29 48 -19
13º Matelândia 5 11 1 2 8 25 51 -26
14º São Lucas 4 11 1 1 9 22 54 -32

SÉRIE OURO

             ONTEM
 Marechal x Marreco

              HOJE
20h30 Dois Vizinhos x C. Mourão
20h30 Ampére x Cascavel 

                AMANHÃ
20h30 São Lucas x Umuarama

              SÁBADO
18h SJ dos Pinhais x Palmas
20h30 Toledo x Matelândia

                  DIA 3 DE JULHO (QUARTA)
20h05 Pato x Foz Cataratas 

12ª RODADA

Em alta com a vitória por 3 a 2 
sobre o poderoso Magnus, no fim 
de semana, em Sorocaba (SP), pela 
Liga Nacional, o Cascavel Futsal volta 
suas atenções para a Série Ouro do 
Campeonato Paranaense nesta quar-
ta-feira, dia em que visita Ampére 
em busca de retornar à liderança da 
classificação. O desafio contra os 
donos de casa está marcado para 
as 20h30, no Ginásio da Rondinha, 
pela 12ª rodada.

Com 25 pontos em dez jogos 
realizados, o time cascavelense 
inicia a rodada na vice-liderança, a 

O primeiro desafio do ano foi concluído com sucesso pelas atletas da equipe de ginástica 
rítmica de Cascavel que participaram da 1ª etapa da 14ª Copa Oeste da modalidade, 
no fim de semana, em Toledo. Foram três medalhas de ouro (Julia Oliveira, na categoria 
Estreantes, Sthefany Popoaztki, na Pré-Infantil, e Mariana Batista, na Juvenil), duas de 
prata (Rafaela Stumpf, na Infantil, e Giovana Souza, na Juvenil) e duas de bronze (Julia 
Lara, na Infantil, e Letícia Silva, na Juvenil). Neste fim de semana, a GR cascavelense terá 
compromisso em Londrina, pelo Campeonato Paranaense Individual.

Caratê
Sensei 7º Dan e árbitro classe A 
pela Federação Internacional de 
Karatê Tradicional, o cuiabano 
José Humberto de Souza estará 
em Cascavel neste fim de semana 
para ministrar curso de atualiza-
ção técnica de caratê, aberto a 
qualquer estilo da modalidade. 
Atletas de toda região e também 
da Argentina e do Paraguai são 
esperados no evento que será 
realizado na Academia Dojo do 
Colégio Marista. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
99981-6538, com Volmir.

dois pontos do Pato Branco, que 
já atuou 11 vezes na competição.

Além de voltar ao topo da tábua 
de posições, a Serpente busca vol-
tar a vencer no Estadual após dois 
jogos – empate com Marechal e 
derrota para Foz Cataratas. Será 
também a quarta partida seguida 
longe de casa, numa sequência 
iniciada em São José dos Pinhais.

Para este desafio, o técnico Cas-
siano Klein não poderá contar com os 
alas Deivão, Rabisco e Humberto nem 
com o pivô Diego, todos em recupera-
ção no departamento médico.

Esporte dentre os mais democráticos, com 
lugar para todos os biótipos, o futebol 
americano promoverá uma seletiva, para 
homens e mulheres, para ampliar o grupo do 
Cascavel Olympians, no próximo dia 16 
(domingo), no Ciro Nardi. Não é necessá-
rio ter conhecimento sobre o esporte, apenas 
o desejo de se tornar fazer parte da equipe 
cascavelense e comparecer à seletiva com 
chuteiras e roupas leves. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 99997-
6600, com Pedro Tiago.

EDISON LUCAS/OLYMPIANS

Em Ampére pela liderança

ONI BIANCA/DIVULGAÇÃO
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Referência no trabalho de 
base na modalidade de tênis de 
mesa, Cascavel colocou suas 
escolas no topo de pódio da 
competição em todas as dispu-
tas na fase regional dos Jogos 
Escolares em Corbélia. A com-
petição contou a par ticipação 
de quase 70 atletas e os cam-
peões e vice-campeões assegu-
ram vagas na fase macrorregio-
nal, será disputada no fim do 

A fase regional da 66ª edição dos Jeps 
(Jogos Escolares do Paraná) chega ao fim 
nesta quarta-feira para os alunos-atletas 
de instituições de ensino do Núcleo Regio-
nal de Educação de Cascavel, em Corbé-
lia. Em maior número na competição, os 
cascavelenses seguem se destacando 
no município vizinho. Desta vez foi a 
equipe masculina B (12 a 14 anos) do 
Colégio Estadual São Cristóvão que 
garantiu o troféu de campeão e a vaga 
para a fase macrorregional, de 26 a 30 
deste mês em Cafelândia.

A conquista do time comandado pelos 
professores Juca Sesso e Franciele 
Cheuzuk foi de forma invicta e sem perder 
um set sequer em toda a competição. Os 
triunfos foram sobre os representantes de 
Santa Tereza do Oeste, Céu Azul e Boa 
Vista da Aparecida, todos por 2 a 0. Outro 
detalhe é que fazia sete que anos que a 
equipe não conquistava um título regional.

Vôlei campeão nos Jeps 
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Trabalho de base
Para o técnico Juca, a conquista em Corbélia é resultado do trabalho 

que é desenvolvido na base da modalidade. Boa parte desses atletas 
também disputa a tradicional Copa Oeste, que serve de preparação para os 
Jogos Oficiais do Estado. “Fiquei muito contente com o que eles apresen-
taram nesses Jogos e agora vamos nos preparar melhor para a macrorre-
gional e depois para a fase final, já que o nosso objetivo é tentar terminar 

entre as quatro melhores equipes do Paraná”, projeta o professor.

 Tênis de mesa é 100% ouro
mês em Cafelândia.

No individual, Bárbara Vitória 
Jorente Marroque (Colégio Santa 
Maria) foi campeão na categoria 
A (15 a 17 anos) e Laura Maria 
Zantut (CE Padre Carmelo Perrone) 
na B (12 a 14 anos) do feminino, 
enquanto Lucas Kambetunava 
Rosa (CE Pe. Carmelo Perrone) e 
Eduardo Gruchoski (C. Santa Maria) 
venceram as respectivas divisões 
de idade no masculino.

DUPLAS
Nas duplas femininas, as casca-

velenses venceram na categoria B 
com Laura Zantut/Suelen Karvat (CE 
Pe. Carmelo Perrone) e na A com 
Élissa Leoblein Padial/Emilly Sabará 
(CE Francisco Lima) – Adimene Exza/
Rebeca Bezerra (CE Padre Carmelo 
Perrone) ficou com o bronze.

Nas duplas masculinas, na cate-
goria B só deu Cascavel, com o 
ouro para Luigi Bobko Bilibio/Diogo 
Gulhack (Escola Sagrada Família), 
a prata para Eduardo Gruchoski/
Pietro Ferri (Colégio Santa Maria) 
e o bronze para Luiz Henrick Man-
drick/Gabriel Piekarski (CE Padre 
Carmelo Perrone). Na categoria A, 
a dobradinha foi com Lucas Kam-
betunava Rosa/Kevin dos Santos 
Garcia (CE Padre Carmelo Per-
rone) em primeiro e Lucas Souza 
Ribeiro/Gustavo Ap. Silva Santos 
(CE Francisco Lima) em segundo.
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JOGAM HOJE
     AMISTOSO SELEÇÃO

21h30 Brasil x Catar
          AMISTOSOS

20h Paraguai x Honduras
20h EUA x Jamaica
22h Peru x Costa Rica
22h México x Venezuela

    COPA DO BRASIL
19h15 Athletico-PR x Fortaleza
19h15 Cruzeiro x Fluminense

PLACAR DE ONTEM
FUTSAL SÉRIE OURO

 Marechal ?x? Marreco
      SÉRIE B

 Bragantino ?x? São Bento
     COPA DO BRASIL

 Flamengo* ?x? Corinthians*
* Na próxima fase  

Ederson; Daniel Alves, 
Marquinhos, Miranda e 
Filipe Luis; Casemiro, 
Arthur e Coutinho; 
Neymar, Richarlison 
e Gabriel Jesus. Téc-
nico: Tite 

Al-Sheeb; Hassan, 
Hisham e Khoukhi, 
Pedro Miguel; Sal-
man, Madibo, Hatem 
e Akram; Hasan e 
Almoez Ali. Técnico: 
Félix Sánchez

Brasil x Catar – 5/6, às 21h30 

Com todas as atenções volta-
das para Neymar, envolvido em 
uma delicada situação judicial, o 
Brasil tem a difícil tarefa de dei-
xar a polêmica fora de campo e se 
concentrar no duelo contra o Catar 
nesta quar ta-feira, no primeiro 
dos dois amistosos que fará rumo 
à Copa América 2019. A partida 
será disputada às 21h30 no Está-
dio Mané Garrincha, em Brasília 
(DF), com arbitragem venezuelana.

Os times se enfrentam em 
aquecimento para o torneio orga-
nizado neste ano pelo Brasil e no 
qual a seleção catariana, campeã 
asiática, participará pela primeira 
vez como convidada.

Brasil x Catar
A acusação de estupro formali-

zada por uma jovem contra Neymar 
e divulgada no sábado desviou 
toda a atenção do Brasil, sede 
do torneio que começa no dia 14 
de junho, e se centrou no astro 
da seleção que chegou ao Rio de 
Janeiro há 12 dias para se juntar 
aos companheiros nos treinos.

Neymar, que há uma semana 
teve que entregar a faixa de capi-
tão a Daniel Alves, treinou na 
segunda-feira com a equipe, cujos 
principais destaques manifesta-
ram apoio ao atacante. Assim, o 
camisa 10 tenta se concentrar nos 
amistosos de hoje e de domingo, 
contra Honduras. 

Adversário 
empolgado
Do outro lado, a seleção 
catariana, que chegou ao 
Brasil há uma semana, sendo 
a primeira equipe a desem-
barcar no País para disputar a 
Copa América, chega empol-
gada à América do Sul. O Catar 
conquistou este ano a Copa 
da Ásia pela primeira vez, ao 
derrotar na final por 3 a 1 o 
Japão, que também vai partici-
par desta edição da Copa Amé-
rica como seleção convidada. 
Comandada pelo espanhol 
Félix Sánchez, a seleção cata-
riana aproveitará a experiência 
como parte de sua preparação 
para a Copa do Mundo que irá 
sediar em 2022. Em seus últi-
mos 15 jogos, o Catar sofreu 
apenas duas derrotas. 

Depois de golear a Guatemala na estreia por 4 a 0, a seleção brasileira sub-23 volta a campo 
nesta quarta-feira para a 2ª rodada do Torneio de Toulon, na França. A equipe comandada 
por André Jardine enfrenta a seleção anfitriã em Provença, às 14h30 (de Brasília). A outra 
partida do Grupo B ocorre às 12h30 entre Catar e Guatemala. Se vencer, o Brasil fica muito 
próximo de vaga na próxima fase. No entanto, a equipe encara agora um adversário de maior 
tradição e que sedia o torneio. Os franceses venceram o Catar na primeira rodada, por 2 a 0.

Copa do Brasil
Depois de Palmeiras, Internacional, Grêmio e Bahia, mais duas 

equipes confirmarão vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, 
nesta quarta-feira. Às 19h15, Athletico e Fortaleza medem forças na 

Arena da Baixada e Cruzeiro e Fluminense duelam no Mineirão, ambos 
pela rodada de volta das oitavas. Na ida, paranaenses e cearenses 
empataram sem gols e mineiros e cariocas ficaram no 1 a 1. Assim, 
quem vencer hoje avançará de fase, enquanto nova igualdade, por 

qualquer placar, levará a disputa da vaga aos pênaltis.

CBF
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         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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