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Suspeito é preso; 
Robson é ouvido 
e HU é sitiado l Pág. 12  

IRMÃOS ROSSI

Ceasa é investimento 
de R$ 20 milhões

“O sonho de fazer uma moderna estrutura continua vivo”, garantiu o secretário de 
Agricultura, Norberto Ortigara, em alusão à construção de uma nova Ceasa em Cascavel, 
estimada em R$ 20 milhões. O prefeito Leonaldo Paranhos, que conheceu o projeto da 

nova estrutura, já negocia a área, que ficará perto do Contorno Oeste. l Pág. 4
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Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre 
a expectativa de deixar a prisão após um ano 

e dois meses para o regime semiaberto.
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
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  

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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Família feliz é uma família saudável
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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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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)

“Tornozeleira eletrônica é para 
bandido ou pombo”.

Cheia
17/06 - 05h31

O tema da família interessa a muitas pessoas. Todos nós, de 
algum modo, temos uma base de família. A família sofre as tensões 
e enfrenta as turbulências do mundo, da cultura e do modo de ser 
das pessoas. O meu jeito de ser e de viver repercute na minha 
família. E a minha família repercute no meu jeito de ser. É uma 
pista de duas vias. 

O ambiente da família me ajuda a ser quem sou e aquilo que 
eu sou vai construindo a minha família. Uma pessoa que está bem 
consigo mesma consegue viver e conviver muito melhor. E quem não 
está encontrado consigo mesmo, quem não tem um coração sereno 
e equilibrado, poderá enfrentar mais dificuldades para ter família sau-
dável. Por isso, eu acredito que quando falamos em crise de família, 
necessariamente precisamos falar de crise do ser humano.

O ser humano está em crise. Nossa humanidade, nossa capa-
cidade de conviver, de lidar com conflitos, de ter atitudes de aco-
lhida e de paciência, nossa capacidade de diálogo, de respeito e 
compromisso estão abaladas. Parece que não somos especialistas 
no autoconhecimento. Nós queremos família, mas estamos atra-
palhados no modo de agir e de ser. Por isso, família sempre é 
aprendizagem. Mas onde apreender? Quem nos ensina?

Aprendemos muito com nossas escolhas, que sempre são de 
acertos e erros. Ocorre que aprender só com a vida pode trazer 
mais sofrimento. Muitas coisas poderiam ser evitadas, pela apren-
dizagem que vem através da busca e do conhecimento. 

Por isso, poderíamos perguntar: Quantos casais leram um, dois 
ou três livros sobre relacionamento saudável na família? Quantos 
leem e se formam a respeito de como educar os filhos nos tempos 
atuais? Quem busca uma palestra, um retiro, um encontro, cele-
bração ou orientação, que possa abrir a mente e dar mais clareza à 
tarefa de construir família saudável? Quem busca se autoconhecer 
e perceber seus pontos fracos e fortes? Quais são as prioridades de 
nossas buscas? Como formamos o nosso ser, nossa humanidade 
e nossa capacidade de se relacionar? 

O relacionamento saudável, que é uma das coisas mais impor-
tantes da vida, precisa ser aprendido diariamente.   

DIVULGAÇÃO
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Cascavel busca novo consórcio
Caso consiga a aprovação da Câmara, Cascavel passará 
a ser o maior município do Cidepar (Consórcio Público 

Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Paraná), 
fundado há seis anos e com sede em Astorga. O projeto 
tramita nas comissões permanentes - Obras, Redação e 

Justiça. A proposta é utilizar serviços de pavimentação de 
vias urbanas, apoiar estruturas municipais de manutenção 

de pavimentação rural, controle de qualidade e manutenção 
de máquinas e veículos, apoiar a gestão em programas 

de arborização, desde a captação até o plantio, redes de 
drenagem pluvial, iluminação pública, limpeza de vias e 

destinação de resíduos, sinalização de vias, conservação de 
mobiliário e melhorias na gestão pública.

Finalmente
Prontos há mais de um ano, finalmente os quiosques 

estão prestes a serem usados em Cascavel. Na próxima 
segunda-feira a Câmara de Vereadores analisa o projeto 

do Executivo municipal que pede autorização para a 
concessão de direito de uso, a título oneroso, mediante 
licitação para a exploração de quiosques comerciais, no 
canteiro central da Avenida Brasil e na Rua Paraná, ao 

lado do Paço das Artes. O novo projeto amplia os tipos de 
comércios que podem ser explorados nos locais.

Possibilidades
O consórcio pode firmar 
convênios, contratos, 
parcerias - realizar 
licitações e firmar acordos 
com administrações 
diretas e indiretas. Com 
isso, ocorre uma redução 
da burocracia para 
executar obras e também 
cobre uma defasagem de 
servidores públicos - não 
há pessoal suficiente para 
manutenção dos serviços 
ao município do porte de 
Cascavel. A adesão vai 
beneficiar principalmente 
a área rural. Por enquanto, 
o custo de adesão é de 
apenas R$ 400, mas a 
proposta encaminhada 
ao Legislativo municipal 
permite abertura de 
crédito especial para 
outras despesas. Outras 
pequenas cidades 
integram o grupo: 
Colorado, Jaguapitã, 
Miraselva, Nova Esperança, 
Astorga, Centenário do Sul, 

Vereador tenta liberar
benefícios a servidores 

O vereador Rober to 
Parra (MDB) dialoga com o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) para que seja possível 
pagar aos servidores públi-
cos lotados na Secretaria de 
Saúde as horas extras que 
estão no banco de horas. 
Atualmente, os trabalhado-
res recebem metade das 
extras e o restante fica 
pendente. A proposta do 
parlamentar é que o Muni-
cípio pague essa diferença 
em um ano. “Os trabalha-
dores estão fazendo horas 
extras sem saber quando 
vão receber e isso é ruim, 
desestimula. Existe uma 
possibilidade de efetuar 
o pagamento das horas 
extras em forma de inde-
nização. Defendemos isso 
para valorizar o servidor e 
também ajudar no controle 
do banco de horas da prefei-
tura”, explica Parra.

O vereador pede que 
seja realizado levantamento 
de todos os servidores da 
Saúde que possuem licen-
ça-prêmio vencida e que 
esse direito seja pago, de 
acordo com a lei municipal 
que determina o Regime 
Jurídico do Servidor Muni-
cipal. Parra lembra que a 
medida não impactaria no 
limite prudencial de gas-
tos com pessoal, uma vez 
que o Tribunal de Contas 

Funcionalismo em guerra
Embora esteja prevista uma reunião segunda-feira do pre-
feito Leonaldo Paranhos (PSC) com os representantes dos 
servidores municipais, os sindicatos já estão se organizando 
para o pior. Passada a data-base sem resposta do Executivo 
municipal, as articulações são para cobrar do poder público 
o aumento salarial. Paranhos já declarou que o é momento 
difícil, embora concorde que é direito do trabalhador ter a 
reposição da inflação. Edson Zorek, secretário de Planeja-
mento e Gestão, recebeu do prefeito a missão de fazer uma 
proposta, dentro das possibilidades.
 

do Paraná não computa o 
pagamento de licença-prê-
mio como despesa com o 
funcionalismo.

Existem ser vidores 
esperando a licença prêmio 
desde 2014 - direito a cada 
quinquênio. Estima-se que 
seriam necessários R$ 730 
mil para pagar os trabalha-
dores, em vez de conceder 
a dispensa da atividade, o 
que, segundo Parra, é lucra-
tivo ao Município. “Cada 
trabalhador tem o direito 
a cada quinquênio de três 
meses de licença. Por isso, 
se houvesse a indenização 
ao trabalhador, não ocorreria 
falta de servidor, visto que a 
vaga ficaria descoberta, nem 
teria que desembolsar hora 
extra. Para os trabalhadores 
é vantajoso, pois valoriza a 
categoria”, afirma.

Outro ponto levantado 
por Parra é a frequente 
agressão sofrida pela cate-
goria, criticada pela popu-
lação. “Temos que mudar 
nossa visão sobre o funcio-
nalismo público e valorizar 
mais os trabalhadores. São 
eles que prestam o atendi-
mento na saúde ou reali-
zam serviços importantes 
à nossa cidade. Por isso, 
precisamos valorizar mais 
os nossos servidores”. 

Paranacity, Santa Fé e Prado 
Ferreira.

Professores
O sindicato dos professores 
deve convocar assembleia 
para a próxima quarta-
feira para discutir o que 
fazer diante da ausência 
de proposta do Município 
em relação ao reajuste 
dos salários pela inflação 
(5,05%), ao reajuste do 
piso nacional (4,17%) e 
à defasagem do piso nos 
últimos anos (3,75%).

Novo Cascavel
O Partido Novo acaba 
de formalizar que terá 
candidaturas próprias para 
prefeito e vereador em ao 
menos quatro cidades do 
Paraná: Cascavel, Curitiba, 
Londrina e Maringá. A 
decisão final sobre as 
cidades de disputa para a 
próxima eleição municipal 
será tomada pelo Partido 
ainda este mês.
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 Área em negociação
O prefeito Leonaldo Paranhos disse que há mais de um ano estuda o melhor local 
para a construção da nova Ceasa e que está em vias de o proprietário de uma área 
de 3 alqueires, nas proximidades do Contorno Oeste, fazer a doação para o Municí-
pio, para que possa disponibilizar o imóvel para a Ceasa iniciar o projeto. “Estamos 

empenhados em agilizar essa conquista, numa área de fácil acesso para a movimen-
tação de cargas e que possa centralizar também a nova concepção de produção 

urbana de folhosos”, enfatizou o prefeito.
Éder Bublitz explicou que se pleiteia uma área, preferencialmente na região oeste da 

cidade, com pelo menos 60 mil metros quadrados, para que possa ser dobrada a capa-
cidade da atual sede, que está localizada em terreno de 31 mil metros quadrados, em 

edificação que data 30 anos e conta com 20 permissionários cadastrados. 
Um esboço do projeto já foi apresentado ao prefeito no gabinete. Ele tem formato de 
condomínio autossustentável, moderno e humanizado, que oportunizará emprego e 

renda aos produtores locais. “Logisticamente, teremos em Cascavel a melhor Ceasa do 
Brasil, que servirá de modelo para as 72 do País”, reafirmou Ortigara.

Tratativas deixam nova  
Ceasa cada vez mais real 

As tratativas entre o Município de Cas-
cavel e o governo do Paraná para a cons-
trução da nova sede da Ceasa avançaram 
mais uma etapa ontem (6), com a visita 
oficial do secretário de Estado da Agricul-
tura e Abastecimento, Norberto Ortigara, 
que esteve no gabinete do prefeito Leo-
naldo Paranhos acompanhado do diretor-
-presidente da Ceasa-PR, Éder Bublitz, e 
do presidente do Sindaruc, Paulo Sales-
bram, que representa os comerciantes 
das Ceasas do Estado.

“O sonho de fazer uma moderna 
estrutura continua vivo”, afirmou o secre-
tário, que esteve em Foz do Iguaçu e, de pas-
sagem, veio buscar “uma parceria definitiva” 
para construir em Cascavel uma das mais 
modernas Ceasas (Centrais de Abastecimento 
do Paraná S.A) do Brasil. Para isso, é preciso 
a garantia de que o Município cederá uma 
área onde possa ser executado o projeto 

estimado em R$ 20 milhões.
“Queremos uma unidade modelo, 

moderna e funcional, que possa receber, 
descarregar, fracionar e distribuir melhor 
os hortifrutis, além de estimular o aumento 

da produção local de folhosas, pois Cascavel 
tem um forte potencial para a produção, 
mas sem uma estrutura adequada e estí-
mulo técnico acaba comprando de outras 
regiões do País”, detalhou Ortigara.
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n Reportagem: Milena Lemes 

Tiveram início ontem as atividades 
referentes à Semana Nacional de Luta 
Contra Queimaduras, em Cascavel. O 
cronograma começou com palestra para 
alunos do 3º ano da Escola Municipal Diva 
Vidal, ministrada por alunos de Medicina 
da Unioeste e do Centro Universitário FAG, 
Bruno Faggion, Lucas Silva e Ághata Ferraz. 
Eles orientaram e apresentaram os tipos de 
queimaduras e seus respectivos cuidados.

Bruno Faggion afirma que é de 
extrema importância alertar as crianças 
sobre situações do cotidiano que podem 
terminar em acidentes. “Nosso intuito 
aqui, na escola, é a prevenção. A criança 
é curiosa e acha que é invencível, ainda 
não criou aquele espectro de consciência 

Arraiá toma conta
do Bairro Santa Cruz

Com o objetivo de unir e alegrar 
a todos, a Paróquia Santa Cruz 
realiza de hoje até domingo o Arraiá 
Santa Cruz. De acordo com o padre 
Divo do Conto, a festa serve para 
aproximar a comunidade de Deus: “A 
religião católica se baseia na escri-
tura, que diz que a festa sadia nos 
aproxima de Deus e das pessoas”.

São 300 voluntários envolvidos 
para fazer a festa acontecer e pes-
soas de todos os cantos de Casca-
vel são bem-vindas. O dinheiro arre-
cado no arraiá será destinado para a 
construção da Paróquia Santa Cruz.  

PROGRAMAÇÃO
Hoje a programação começa 

às 19h30 com missa, logo após 
haverá a Bênção dos Pães de 
Santo Antônio e o mastro dos 
Santos Padroeiros será levantado. 
A dupla Everton e Alex encerra a 
noite com um show. 

No sábado (8), a partir das 16h, 
haverá apresentação de dança de 
quadrilha com as crianças da cate-
quese. Às 19h tem a Missa a São 

Equipe de 
voluntários 
da Paróquia 
Santa Cruz

João Batista e bênção dos recém-
-nascidos. Às 20h haverá a Bênção 
da Fogueira e dança de quadrilha 
e, para encerrar, show com a dupla 
Barreto e Campo Grande. 

No domingo (9) a programação 
começa mais cedo: às 9h tem 
Missa a São Pedro e Bênção das 
Chaves e das Lideranças, seguido 
de mateada e almoço e, para 
encerrar, show com Bruno Rafael 
e Maycon, às 15h. 

l Sexta-feira (07/06) - Palestra “Pre-
venção de Queimaduras com Criança” - 
às 13h30 - Escola Maria Fanny Quesada 
de Araújo

l Sábado (08/06) - Orientação refe-
rente à prevenção de queimaduras - das 
8h às 12h na frente da Catedral

l Segunda-feira (10/06) - Palestra “Pre-
venção de Queimaduras com Criança” 
- às 13h30 - Escola Municipal Manoel 
Ludgero Pompeu

 Almoço
Será servido no almoço de domingo 
macarronada com frango, salada e 
pães. O ingresso para adultos custa 

R$ 15 e para crianças de até 12 anos 
custa R$ 10. 

Os ingressos devem ser adquiridos 
antecipadamente pelo telefone da 

paróquia, (45) 3040-3338.

Haverá parquinho para as crian-
ças no local. 

COMIDAS TÍPICAS 
Quem for prestigiar a festa 

encontrará várias comidas típicas 
de festa junina à venda: pipoca, 
canjica, bolo, cricri, pé de mole-
que... E também bebidas típicas, 
como quentão. 

de noção do perigo, então a gente quer 
alertar nesse sentindo”.

Além da prevenção, é feita uma abor-
dagem sobre os cuidados básicos. Lucas 
Silva ressalta que existem muitos mitos 
sobre esse assunto: “A gente fala sobre 
que fazer e principalmente o que não 
fazer. O cuidado básico de uma queima-
dura é lavar com água corrente, isolar 
com um pano limpo e procurar a unidade 
de saúde mais próxima”.

O cronograma desse evento segue 
até o dia 10. A Semana Nacional de Luta 
contra Queimaduras é realizada pela 
Unioeste e pelo HU (Hospital Universitá-
rio), em parceria com a UEL (Universidade 
Estadual de Londrina).  

Palestra alerta crianças sobre risco de acidentes
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
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 01- VALTAIR STEINHEUSER E MARIA SÔNIA DOS SANTOS 
02- JOÃO CARLOS TAUBE E ANA PAULA DOS REIS FERNANDES
03- VAGNER DA SILVA DOS SANTOS E JHENIFFER ALVES FELIPE
04- MARCOS VINICIUS SAIEVIEZ FITZTHUM E ROXANNE MARIE ABALLA OFTANA 
05- CRISTOPHER ZANCHETTA E SARAH CASTAMANN
06- ADELSIONE JOSÉ DA SILVA E MARCIA APARECIDA PONTES
07- ALEXANDRE RODRIGUES DA ROSA E LAUANY DE OLIVEIRA
08- THARSONS WILLIAN MÜLLER E VANESSA PALOMBO E SILVA
09- EDINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO E KARLA MARTINS DOS SANTOS 
10- MAICON BRUNO LINKOSCKI E LARISSA CHRISTINA SANTANA MATIMIANO
11- RONALDO LOPES DE BARROS E ANDRÉIA OLIVEIRA PROENCIO
12- JONAS ROSA DA SILVA E CLARICE PRESTES DE SOUZA
13- GILMAR VIAN E BENEDITA DE SOUZA ALMEIDA
14- LEANDRO HARTLEBEN MELANI E CAMILA LUBACZEUSKI
15- SILAS TIBURCIO DA SILVA E JHENIFFER CRISTINA DE BRITO
16- DEYVIDS ALEXANDRE CARDOSO E ALESSANDRA FLAVIANO RODRIGUES
17- LEANDRO FORTUNATO DE ALMEIDA E ELAINE NICHERWITZ FORTES
18- MARCOS DE FRANÇA E ADRIANE MOTTIN
19- JEAN HENRIQUE ZADINELLO E ALINE ZITTERELL
20- RONALDO BORTOLANZA E ALESSANDRA SNAK
21- LENNON OLIVEIRA LEITIS E BRUNA VANESSA POLAK
22- LUCIANO ROQUE DA SILVA E JANETE DE FÁTIMA GONÇALVES
23- GUSTAVO PEREIRA LOPES E SUELLEN POSSAMAI COLPANI

Durante os dias 8 e 12 de junho, 22 
empresas da região central de Cascavel 
realizam uma promoção especial pelo 
Dia dos Namorados. A iniciativa nas-
ceu com o Programa de Revitalização 
da Região Central de Cascavel, coorde-
nado pelo Sebrae/PR e pela Fecomércio 
PR, em parceria com a prefeitura e o 
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do 
Comércio Varejista de Cascavel e região 
Oeste do Paraná).

Empresários fazem ação 
especial aos namorados

De acordo com a consultora do 
Sebrae/PR Danieli Doneda, a ação for-
talece os objetivos do programa e inte-
gra empresários. “Com a área comercial 
revitalizada, queremos aumentar as 
vendas, o fluxo de pessoas e a divulga-
ção das empresas. Essa promoção une 
22 lojas e fortalece o tema do projeto, 
que é transformar o centro de Cascavel 
em um shopping a céu aberto”, indica.

Para a ação “Promoção Dia dos 

Namorados - Juntos e Shallow Now”, 
o espaço do pergolado em frente à 
Catedral Nossa Senhora Aparecida, no 
coração de Cascavel, será redecorado 
com a temática. De 8 a 12 de junho, 
consumidores poderão girar uma 
roleta e a cada R$ 100 em compras 
nas lojas participantes terão direito 
a um cupom para o sorteio.

Para o presidente do Sindilojas, 
Leopoldo Furlan, a união dos empre-
sários em prol da realização dessa ação 
é importante porque demonstra a força 
do comércio varejista.

“Hoje em dia, se estivermos sozinhos, 
não vamos muito longe. Essa iniciativa é 
positiva, portanto, pois todos têm os mes-
mos objetivos. Cascavel tem se tornado 
uma cidade exemplar no quesito união da 
categoria e se cada um fizer a sua parte, 
poderemos fazer com que o município 
cresça e tenha um comércio cada vez 
mais desenvolvido”, enaltece Furlan. 

 A roleta da sorte
A roleta com as opções “bem-me-quer” 
e “mal-me-quer” estará ativa no sábado 
(8), das 10h às 16h, na segunda (10) e na 
terça-feira (11), das 13h às 17h30, e na 
quarta-feira (12), das 10h às 17h. Caso 
o cliente consiga fazer a roleta parar na 

opção “bem-me-quer”, recebe um cartão-
-surpresa que irá direcionar em qual loja 
deverá retirar o brinde, que poderá ser 
desconto, voucher, produto ou serviço. 

O sorteio ocorrerá no dia 12 de junho, às 
17h30, e vai distribuir 22 prêmios. 

Lojas participantes
As lojas participantes são: Grat’s Store, 

Drops, Gaúcha, Florenza, Suprivel, 
Franca Calçados, Marina Volpato, 

Gethamo, Quartz Ótica e Relojoaria, 
Bella Prata, Floricultura Romana, Ótica 
Especialista, Magnólia, Óticas Precisão, 
Lângaro Calçados, Sapato Show, Dima-
zzo, Usaflex, Digicor, Tati Bolsas, Ótica 

Curitiba e Luz da Lua.
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Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

Vem
P R O M O Ç Ã O

poupar
ganhar

e

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

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

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão



09HOJE NEWSCASCAVEL, 07 DE JUNHO DE 2019



MALHAÇÃO 
Lara entrega o dinheiro do suborno ao gerente 

da loja. Peixoto prende Cléber. Raíssa impede 
Thiago de vender mais rifas. Cléber conta para 
Marco que trabalha para Thiago. Carla devolve o 
dinheiro de todos que compraram as rifas. Bill exige 
que Thiago faça o sorteio das rifas. Rita conta para 
o defensor público que Lara a chantageou. Marco 
prende Thiago, e Carla vai com eles até a delegacia. 
Filipe tenta falar com Rita. Anjinha tem uma ideia para 
Jaqueline conhecer Milena. Daniel leva Jaqueline 
até a casa de César. Madureira discute com Carla.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Laila tenta conter os insultos feitos pelo rapaz 

a Missade. Norberto rasga o contrato pré-nupcial 
na frente de Valéria, que finge surpresa. Sara e Ali 
marcam a data do casamento. Elias promete se 
separar de Missade e ficar com Helena. A barra-
quinha Missade sofre ataque, e Bruno tenta ajudar. 
Teresa desiste de ficar com Jean-Baptiste. Faruq 
é aprovado no exame e conta para Letícia. Paul 
convida Fauze para vir ao Brasil. 

A DONA DO PEDAÇO 
Maria apresenta Régis para Josiane, que 

finge não conhecer o parceiro. Rael se aproxima 
de Jenifer. Otávio, Beatriz e Linda comemoram o 
noivado de Virgínia e Camilo. O médico confirma a 
doença de Gilda e Amadeu a consola. Maria pede 
para Britney inspecionar a qualidade dos bolos 
da fábrica após Zé Hélio identificar um problema. 
Antero acredita que Eusébio pode ser herdeiro de 
uma fortuna. Virgínia chama Fabiana para trabalhar 
com ela. Kim se insinua para Márcio durante uma 
reunião. Josiane incentiva Maria a aceitar o convite 
de Régis para jantar.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora descobre que suas roupas foram 

colocadas à venda sem sua permissão e faz um 
escândalo. O Clube MaGaBeLo desconfia que Otto 
seja o amigo imaginário de Pendleton. Durval diz a 
Afonso que pensa em pedir Claudia em casamento. 
Poliana compra o presente de casamento de Arlete 
e Lindomar. Pendleton vai até a escola para pedir a 
ajuda de Luísa com um projeto. Poliana tenta fazer 
as pazes com João. Nancy finalmente se encontra 
com Walter Elias. João é levado por Celso.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Otávio fica sabendo o que Safira fez com 

Rebeca e chama a atenção dela. A mulher fica 
irritada. Damião vai até o vilarejo e conta toda a 
verdade sobre Marina e as gêmeas para Ofélio. 
Regina decide que Manuela ficará no porão da 
mansão até resolver contar tudo o que sabe.

*Os resumos da novela ‘Cúmplices de um 
Resgate’, como todos os outros, estão sujeitos 
a mudanças em função da edição das novelas.
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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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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, 07 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 

Dandara flagra Vanessa 
e Quinzinho juntos
Em “Verão 90”, Mercedes manda Vera interrom-
per a transmissão do No Fusca com Manu. 
Madá tem uma visão da noite em que Nicole 
morreu. Quinzão lembra a Mercedes que eles 
terão que pagar uma multa para Álamo. Moana 
decide transmitir no seu programa a entrevista 
de João que foi interrompida pela PopTV. 
Madá surge no programa de Moana afirmando 
que João falou a verdade. João recebe apoio 
dos fãs. Larissa diz a Candé que ele precisa 
arrumar um trabalho. Janaína fica emocionada 
com a reação de apoio do público a João. 
Galdino se disfarça de Madame Adelaide, uma 
vidente paraguaia, e Álamo fica impressionado. 
João avisa a Manu que eles receberam um 
convite para trabalhar na Globo. Dandara flagra 
Vanessa e Quinzinho juntos. 

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO

ameaça de Taylor. Sophia e Antonio se beijam.

JEZABEL 
Acabe manda prender Micaías. Levi pede que 

Yarin ajude Baltazar com a criança. Noam e Micaías 
se encontram no calabouço e se abraçam. Hannibal 
reúne os soldados para procurarem por Chaya por 
toda parte. Etbaal se despede do palácio. Saulo diz 
à Jezabel que o rei pede para ela ir aos aposentos 
dele a noite, e ela diz que não irá. Acabe furioso, 
vai em direção ao aposento de Jezabel. Jezabel 
seduz Acabe.

TOPÍSSIMA 
Paulo Roberto tenta convencer Lara a ven-

der o Gripo Alencar, mas ela se recusa. Gabriela 
acusa Rafael de tê-la drogado na festa. Clemen-
tina aconselha Sophia a procurar Antonio. Gabriela 
procura Jandira e diz que quer falar sobre Rafael. 
Sophia vai até a casa de Antonio. Gabriela discute 
com Jandira. Rafael fala com Vitor sobre Gabriela. 
Enciumada, Beatriz se preocupa com a demora 
do marido. Paulo Roberto se surpreende com a 
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Você está no centro do palco e não terá 
problemas para persuadir os outros a tra-
balharem com você. Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Você tem um senso de humor determinado 
e não será intimidado por ninguém. Você 
corre risco de parecer demasiado egocên-
trico. Você precisa relaxar e diminuir o ritmo 
de suas ideias.

O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua 
melhor forma. Não tente resolver todos os desa-
fios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

O início do sucesso acenderá seu espírito, mas 
não vá tão rápido! Você estará em sua melhor 
forma o dia todo, mas você deve dormir um 
pocuco para recuperar o sono atrasado - se 
sentir cansado não é sinal de fraqueza.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

Menos pressa e mais reflexão lhe permitirá 
tirar o máximo proveito deste dia. Se conseguir 
superar o cansaço da rotina sem comer doces, 
você vai evitar o pior.

Seu bom senso o está guiando na direção 
certa. Alguns chamam isso de sorte, seja 
racional. Descarte certos hábitos que não estão 
ajudando você. Seria uma boa ideia rever seus 
hábitos alimentares.

O excesso de confiança atrasa o seu progresso. 
Seja discreto sobre seus planos antes de embar-
car neles. Seu otimismo está claramente melho-
rando e você se sente forte para lidar com tarefas 
difíceis. Planeje a sua ação em longo prazo.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, como evitar os outros. 
Você está colocando toda a sua energia em 
ação construtiva. Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Você saberá como transformar as circunstân-
cias incomuns com as quais vai se deparar. O 
dia em que você for capaz de mover monta-
nhas ainda não chegou, portanto modere suas 
ações e não se compare com os outros!

Não hesite em dar a sua opinião. Você vai 
ser realista, como sempre. Você está invo-
luntariamente pressionando demais. Você 
precisa de muito exercício e descanso, por 
isso pratique um esporte.

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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HID

ELETRONICO

IRRUANDA

TROLEFPD

CONSTANTINO

RÃLUAOR

VOOSLAVE

IRTROMBOS

LALAUID

ALTOFALANTE

ACFALOS

LEAACELGA

ORDEMCAN

BIOMETRIAG

ORNIROU

ESTALAGMITE

"Language",
em HTML

Palco do
genocídio
étnico dos

tutsis
(?) e branco:

os votos
não conta-
bilizados

(?) 
Hamburgo,

cidade
gaúcha

Nota do
Redator
(abrev.)

"Guia" do
corte de
cabelo
(Astrol.)

Agência que
sucedeu o
SNI (sigla)

Animal
como o
flamingo
(Zool.)

Criminoso
que rouba
ou furta
(pop.) 

Veste do
cidadão
romano
(Ant.)

Equipamento
essencial 

em festivais
de música

A tempera-
tura ideal
do banho
do bebê

Oscar
Schmidt,
cestinha
olímpico

Hortaliça
rica em
niacina

"Consumi-
dor", em

IPC (Econ.)

Ondas
Tropicais
(sigla)

Formação
do piso de
grutas e
cavernas

Forma da
régua de
desenho
técnico

"(?) Dê
Motivo",

sucesso de
Tim Maia

Irritou;
enervou

Baralho
místico

(?) John-
son, ator

Equipe, em
inglês

Palco de ma-
nifestações

Lago, em
francês

Tempero muito
utilizado em pratos

com carne 
de cordeiro

Imperador 
romano que
legalizou o 

Cristia-
nismo 

Costumam
ser cance-
lados em
casos de 
tempesta-
de e forte
neblina

Tecnologia
utilizada

na autenti-
cação de
eleitores

(?) Thomp-
son, atriz 

Grito 
do juiz

durante o 
julgamento

(Dir.)

(?) glacial: forma
vales e fiordes (Geog.)

Brasileiro cuja data de nascimento
motivou a criação do Dia Nacional

da Música
Clássica

Processo 
(?): permite
a advoga-

dos  
consultar o 
movimento

da ação
judicial

Imaginário Acordo
que aboliu fronteiras

alfandegárias entre os
EUA, Canadá e México

Contribuin-
tes de he-
mocentros

Registra
marcas e
patentes

no Brasil (sigla)

Coágulos 
(?) de car-
ros: serviço
de hotéis

Letra
inicial dos
produtos
da Apple
Vagonete
usado em
estradas
de ferro

Palmeira
de semen-
te oleosa

3/eri — lac. 5/nafta — staff. 6/acelga — ruanda.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
10 
01 
03 
13

Os atentados
Esse é o segundo atentado sofrido por 
integrantes da família Rossi em 40 dias. 
Robson, que teve o carro alvejado por 
mais de 30 tiros disparados por uma 
dupla em uma moto, na esquina das 

Ruas Carlos de Carvalho e Belo Horizonte, 
na noite de quarta-feira, é irmão do 

empresário Sandro Rossi, alvejado por 
pelo menos 20 tiros em outro atentado (o 
segundo já sofrido por ele) no dia 24 de 
abril, quando chegava à sua empresa no 

Bairro Santa Cruz, em Cascavel. 
Sandro passou por diversas cirurgias e 

permanece internado em estado grave na 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU. 

Até o momento, nenhum suspeito do 
atentado a Sandro foi preso pela polícia. 
O carro usado no crime foi apreendido e 

passa por perícia.   

Robson Rossi, 30 anos, vítima 
de tentativa de execução na noite 
da última quarta-feira (5) com mais 
de 30 tiros, recebeu alta no início 
tarde de ontem. Ele estava inter-
nado no HU (Hospital Universitário) 
de Cascavel após ter sido atingido 
por um tiro no rosto. 

A alta de Robson aconteceu 
logo após uma mobilização de fun-
cionários do HU e da Polícia Militar 
na busca de um homem que teria 
entrado no local aparentemente 
com o intuito de chegar ao quarto 
em que Robson estava. 

O suspeito não foi encon-
trado pela PM. As informações 
foram confirmadas pela Unioeste, 

O motociclista Vitor Emanuel 
Ramires, de 19 anos, teve 
ferimentos graves após bater em um 
caminhão na Avenida das Pombas, 
no Bairro Floresta, em Casca-
vel. Os dois seguiam no mesmo 
sentido e a batida teria acontecido 
quando o caminhão tentou fazer 
uma manobra a direita. Vitor 
está internado no HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel. 

Suspeito é preso; Robson 
é ouvido e HU é sitiado 

IRMÃOS ROSSI:

APÓS suspeita de invasão, HU pede escolta à PM

n Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos

POSICIONE o 
leitor de QRCode 
do seu celular e 
veja o momento 
em que Robson 
sai do HU

responsável pelo HU, que informou 
que a suspeita foi levantada pela 
própria família do paciente. 

Cerca de 30 minutos após a 
cofusão, uma viatura da Polícia 
Civil foi até o hospital e conduziu 
Robson, já de alta médica, para 
prestar depoimento na 15ª SDP.

Escolta no HU 
A Unioeste informou que, após a 
suspeita de tentativa de homicídio 
registrada com a entrada do homem 
no local, foi solicitado à Polícia Militar 
uma escolta para reforçar a segurança 
no local. Isso porque Sandro Rossi, 
irmão de Robson, continua internado 
em decorrência de um atentado que 
sofreu dia 24 de abril. 

Salvo pela moeda 
De acordo com pessoas próximas 
à família, Robson foi atingido por 
apenas por um dos cerca de 30 tiros 
disparados contra ele. A bala teria 
atravessado a boca dele e quebrado 
dentes. Outro tiro acertou a perna 
de Robson, perto da virilha, mas 
uma moeda que ele tinha no bolso 
lhe salvou a vida. 

Um preso
Fontes extraoficiais dão conta que um 
dos envolvidos na tentativa de execu-
ção de Robson já está preso. A DH não 

confirmou a informação. 
Os dois parentes de Robson que haviam 
sido detidos na cena do crime, ao tenta-
rem pegar o celular dele que estava no 

carro, foram liberados e devem responder 
por fraude processual, já que tentavam 
adulterar a cena do crime. Eles também 

tiveram os celulares apreendidos. 
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 Caratê Seigokan no Jardim União
Caratecas de todo o Estado são esperado em Cascavel neste sábado para as dis-
putas do Campeonato Paranaense de Karatê Seigokan, estilo Goju-ryu, que será 

realizado no ginásio de esportes da Escola Municipal Professora Maria dos Prazeres 
Neres da Silva, no Jardim União.

A competição, que é um Aberto Estadual, sem ranqueamento, tem o aval da Federa-
ção Paranaense de Karatê, que é filiada à Confederação Brasileira do estilo que no 

próximo ano fará parte do programa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.
Em Cascavel, as disputas deverão reunir de 150 a 200 caratecas, segundo o Sensei 
Odair Baltazar, organizador local do evento. “A idade dos participantes é a partir de 

5 anos, sem limite. Pode haver competidor de 100 anos”, explica Odair.
O Paranaense será realizado nas modalidades de Kumite, que é a luta, e de Kata, 

que é a apresentação de movimentos da arte. A competição terá início às 9h, com 
os confrontos marcados para o período da tarde. 

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Tubarão 18 7 6 0 1 24 10 14
2º Carlos Barbosa 17 8 5 2 1 26 14 12
3º Corinthians 16 7 5 1 1 18 14 4
4º Magnus 16 8 5 1 2 30 16 14
5º Atlântico 13 8 4 1 3 24 20 4
6º Campo Mourão 12 7 4 0 3 21 18 3
7º Foz Cataratas 12 7 4 0 3 19 17 2
8º Joaçaba 10 7 3 1 3 15 20 -5
9º Pato Futsal 10 7 3 1 3 15 20 -5
10º Marechal 9 6 3 0 3 15 18 -3
11º Cascavel 9 7 3 0 4 12 14 -2
12º Marreco 9 7 2 3 2 21 22 -1
13º Joinville 8 7 2 2 3 6 13 -2
14º Intelli 8 7 2 2 3 12 17 -5
15º Assoeva 7 6 2 1 3 12 15 -3
16º Jaraguá 6 6 2 0 4 14 15 -1
17º Minas 6 7 2 0 5 11 13 -2
18º Blumenau 3 6 1 0 5 7 16 -9
19º São José 1 7 0 1 6 8 23 -15

LIGA FUTSAL

8ª RODADA
       ONTEM

 Foz Cataratas x C. Barbosa
 Intelli x Jaraguá

          HOJE
20h15 Tubarão x Magnus
20h15 São José x Marechal

           AMANHÃ
19h Assooeva x Blumenau
19h Cascavel x Joaçaba
20h30 Marreco x Joinville

          DOMINGO
11h Minas x Atlântico
11h Campo Mourão x Corinthians

 Liga Nacional na Neva
Em uma noite de reencontros 

no Ginásio da Neva, o Cascavel 
Futsal recebe o time de Joaçaba/
SC neste sábado, às 19h, pela 
8ª rodada da Liga Nacional.  Os 
ingressos antecipados podem ser 
adquiridos ao preço promocional 
de R$ 15 até momentos antes 
do jogo. Na hora, na bilheteria, as 
entradas custarão R$ 30 (inteira) 
e R$ 15 (meia-entrada).

O Joaçaba é a antiga equipe 
do técnico da Serpente, Cassiano 
Klein. Ele comandou a represen-
tação catarinense nos últimos 
seis anos, de 2013 a 2018. No 
ano passado, deixou o time com o 
vice-campeonato estadual antes de 
se transferir para o maior campeão 
paranaense, que vive momento 
oposto ao vivido há pouco tempo 
na temporada 2019.

Vindo de vitória sobre o Magnus 
em Sorocaba (SP), o Cascavel Fut-
sal antes havia vencido o Blume-
nau/SC em casa. Assim, saltou 
da penúltima posição para a 11ª 
na classificação, e agora busca a 
terceira vitória seguida.

Em contrapartida, amarga jejum 
no Estadual. O time cascavelense 
não vence há três jogos pela Série 
Ouro. Na noite de quarta, empatou 
em Ampére e perdeu a chance de 
retonar à liderança. Antes, havia 

sido derrotado pelo Foz Cataratas 
e empatado com o Marechal.

É a inversão do momento vivido 
no início da temporada, quando 
emplacou oito vitórias seguidas no 
Paranaense e amargou quatro derro-
tas em cinco jogos na Liga Nacional.

A equipe
Para o compromisso deste sábado, 
o técnico Cassiano Klein deverá 
amargar mais desfalques no Cas-
cavel. O goleiro Alê Falcone, após 
chocar-se com um adversário em 
Ampére, realizou exames que não 
constataram lesão, mas ele pode ser 
preservado este fim de semana. Já o 
ala Wilsinho, que passou por cirurgia 
de joelho no início do ano, estreou 
no meio de semana e pode suprir as 
ausências de Diego, Deivão, Rabisco 
e Humberto, em recuperação.

Só pedreira
O jogo deste sábado também abre 

nova sequência complicada de jogos 
para o Cascavel Futsal, que na próxima 
quarta-feira (12) receberá o Pato para 
um confronto direto pela liderança da 
Série Ouro e na sexta-feira (14) visitará 
Marechal Cândido Rondon para clás-
sico paranaense pela Liga Nacional.
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                    TERÇA-FEIRA (4)
 Bragantino 2x0 São Bento

                     ONTEM
 Atlético-GO x Guarani

                     HOJE
19h15 Londrina x Cuiabá
21h30 Ponte Preta x Botafogo-SP

                      SÁBADO
11h Oeste x Figueirense
16h30 Criciúma x Vila Nova
16h30 B. de Pelotas x Operário
18h Coritiba x Paraná
20h30 Sport x Vitória
20h30 CRB x América-MG

7ª RODADA

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

SÉRIE B

                    HOJE
20h30 Vasco x Internacional

                         SÁBADO
16h30 Palmeiras x Athletico-PR
19h Grêmio x Fortaleza
19h Cruzeiro x Corinthians
19h30 Ceará x Bahia
21h Avaí x São Paulo

                       DOMINGO
19h Santos x Atlético-MG
19h Fluminense x Flamengo
19h CSA x Botafogo

                             SEGUNDA-FEIRA
20h Goiás x Chapecoense 

8ª RODADA

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

SÉRIE A

Num domingo de futebol com “rodada dupla” 
das seleções do Brasil na TV aberta, as equipes 
feminina e masculina do País vão a campo com 
desafios semelhantes: superar a ausência de seus 
astros. As mulheres serão as primeiras a apresentar 
sua arte. Enfrentarão a seleção da Jamaica às 
10h30 (de Brasília) pela 1ª rodada da Copa do 
Mundo feminina, que será aberta nesta sexta-feira na 
França, com as donas da casa contra as sul-coreanas. 
Melhor jogadora do mundo, Marta, em recupera-
ção de lesão muscular, deve ficar de fora para voltar 
na 2ª rodada, quinta-feira (13) contra a Austrália. 
Já a seleção masculina, sem Neymar, com lesão nos 
ligamentos do tornozelo e sem prazo para voltar a 
atuar, enfrenta a equipe de Honduras às 16h, no 
Beira-Rio, em Porto Alegre, em seu último amistoso 
antes da Copa América, que será aberta na próxima 
sexta-feira (14) com Brasil x Bolívia, no Morumbi. 

PLACAR DE ONTEM
         SÉRIE B

 Atlético-GO ?x? Guarani
           LIGA FUTSAL

 Foz Cataratas ?x? C. Barbosa
       COPA DO BRASIL

 Santos* ?x? Atlético-MG*
* Na próxima fase

 As duas principais divisões do 
futebol nacional terão nos próximos 
dias as últimas rodadas antes 
da pausa para a Copa América, 
que será realizada no País a par-
tir da próxima sexta-feira (14). 
As Séries A e B do Brasileirão 
terão jogos todos os dias desta 
sexta-feira até quinta-feira (13). 
Destaque para os duelos dos 
times paranaenses no Acesso 
e para os clássicos da elite.

Pela Série B, o Londrina 
recebe o Cuiabá nesta sexta-feira, 
às 19h15, em busca de voltar à 
liderança ao menos permanecer 
dentre as equipes paulistas no 
G4. Já Coritiba e Paraná Clube 
farão clássico às 18h de sábado, 

no Alto da Glória. Será o primeiro 
entre os rivais na capital este ano 
– se enfrentaram em São José 
dos Pinhais pelo Estadual. No 
mesmo dia, Operário testará 
a força do Brasil de Pelotas 
no Rio Grande do Sul, mas de 
olho no Paratiba, pois terça-
-feira (11) receberá o Paraná 
em Ponta Grossa.

Pela Série A, Flamengo e Flumi-
nense fazem o tradicional Fla-Flu 
neste sábado, às 19h, com mando 
tricolor no Maracanã. Na quarta-
-feira (12), Dia dos Namorados, 
Santos e Corinthians têm encon-
tro marcado para clássico na Vila 
Belmiro, pela última rodada antes 
do recesso do Brasileirão.

Últimas rodadas
FOTOS: 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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