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Samu socorre Siate;
mas 2 ambulâncias

novas estão chegando
Com veículos quase sem condições de uso, o Siate precisou do socorro do Samu nos 
últimos dias. A boa notícia é que duas ambulâncias novas já foram adquiridas e uma 

delas começa a operar nos próximos dias. l Pág. 7

AÍLTON SANTOS

Mistério
Uma caminhonete com placas de Toledo caiu no Rio São José, em Cascavel, ontem à noite. Dois homens que 
estavam no veículo morreram na hora. Testemunha disse que a caminhonete seguia em baixa velocidade e 
que mudou repentinamente de direção. A suspeita é de que o condutor tenha sofrido mal súbito.
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Fases da lua
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‘‘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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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 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
Cheia
17/06 - 05h31

Há muitos mitos em torno de pessoas autistas e um deles é de 
que elas não podem entrar no mercado de trabalho. Pelo contrário, 
é possível. Quem tem TEA pode conseguir se firmar num emprego 
de maneira independente. É importante ressaltar sobre a existência 
de graus de autismo. Aqueles que são mais funcionais e com menos 
prejuízo cognitivos irão conseguir se sair melhor. 

Para que um autista possa se desenvolver bem, é muito importante 
a detecção precoce. Quanto mais cedo o autismo for diagnosticado e 
havendo uma intervenção, melhor será o prognóstico e processo de inclu-
são social futura. Desde cedo, a família deve trabalhar a autonomia da 
criança e ver as habilidades e interesse dela e focar nisso.

O quadro autístico é extremamente elástico. Por exemplo, a pes-
soa pode se transformar num médico excepcional, mas por outro lado 
pode nunca deixar de ser dependente dos seus pais.

No seriado The Good Doctor, estrelado por Freddie Highmore, 
vemos a história do personagem Shaun Murphy, um médico residente 
com caso de TEA leve. A série mostra suas dificuldades de comunica-
ção e para se socializar dentro do ambiente de trabalho. No entanto, 
realiza de maneira brilhante seu trabalho.

Para que o autista se saia bem na carreira, depende muito do 
interesse dele por determinado assunto. Podemos ter pessoas com 
TEA que se interessem por música, jogos ou informática. Depende 
de cada caso. Porém, quando eles realmente focam conseguem se 
sair muito bem no mercado de trabalho. Para as empresas é uma 
vantagem ter um profissional autista, pois são bem focados, honestos 
(têm dificuldade em mentir), perfeccionistas, são organizados, aderem 
com facilidade a rotinas e cronogramas.

Uma característica comum do autismo são as restrições ao expres-
sar emoções, ao entender linguagem de duplo sentido. Mas eles não 
se preocupam em competir com os outros. Eles querem que dê certo 
o que se propuseram a fazer.

O indivíduo com autismo não se preocupa com esse tipo de coisa, 
ele só quer fazer aquilo que ele gosta. Portanto, as empresas que 
tiverem autistas de grau leve só têm a ganhar.  

Inclusão do autista no 
mercado de trabalho

 Procurador federal 
Deltan Dallagnol divul-
gou vídeo rebatendo 

a divulgação de 
mensagens trocadas 
entre ele e o ministro Sergio 

Moro durante investigações da 
Lava Jato. Segundo ele, “é muito 

natural, é normal que procuradores 
e advogados conversem com o juiz, 

mesmo sem a presença da outra 
parte. O que se deve verificar é se 

nessas conversas existiu conluio ou 
quebra da imparcialidade”.  

Luciana Brites é psicopedagoga, uma das fundadoras do Instituto 
NeuroSaber e co-autoria, com Clay Brites, do livro Mentes Únicas 

“As provas do caso 
tríplex embasaram 
a acusação porque 

eram robustas e 
tanto eram robustas que nove 
julgadores em três instâncias 
diferentes concordaram com a 
robustez das provas e conde-
naram o ex-presidente Lula”.

DIVULGAÇÃO
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Porto não mede palavras
Cansado do total descaso com as planilhas do transporte 
público de Cascavel - inclusive a próxima licitação terá de 

ser realizada ano que vem -, o vereador Paulo Porto (PCdoB) 
lançou duras críticas à atual administração ontem, na Câmara, 

especialmente sobre a demora para realização de auditoria 
do serviço terceirizado, compromisso firmado há cinco meses 
com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Porto quer saber: a 

quem interessa a demora desse raio-X? “Se não era prioridade 
desta gestão, por que impediu que nós fizéssemos aqui, pela 
Câmara? Por que estamos perdendo tanto tempo? Por que 
essa auditoria, que poderia ser uma das boas políticas de 

transparência do Executivo, está virando essa novela?”

Na capital
O presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), vai tirar 

“férias” da política cascavelense: viaja hoje a Curitiba para 
participar de capacitação do Poder Legislativo - o evento 

vai até sexta. Na Capital, também estará reunido com 
representantes políticos do Estado.

Gasto aumentou
Devido ao aumento da frota, o gasto com combustível teve 
aumento na comparação dos três últimos meses de 2017 com 
os três últimos meses de 2018, quando houve a implantação 
do cartão. Foram consumidos 412,9 mil litros de combustíveis 
de outubro a dezembro de 2018 (R$ 1,4 milhão), contra 359,6 
mil litros, R$ 1 milhão, nos últimos três meses de 2017. 
O setor de frota considera que a implantação do controle de 
abastecimento com cartão tem um custo de 2,06% em des-
conto, conforme valor médio do litro de combustível. Dentre 
os benefícios estão: previsão de custos, relatório automati-
zado, fornecedor por menor preço, controle da média/con-
sumo e segurança. 

Quiosques
Deu o que falar ontem 
a votação sobre as 
atividades possíveis nos 
quiosques da Avenida 
Brasil e na Rua Paraná, ao 
lado do Paço das Artes. A 
confusão maior foi pela 
restrição apontada pela 
administração e Fernando 
Hallberg (PDT) pediu vista: 
“Concorrência desleal para 
restringir certos comércios? 
Não podemos usar esse 
argumento. Preocupa saber 
como foram escolhidas 
as atividades autorizadas: 
quais os métodos?” Com 
o pedido, a proposta é 
adiada por uma sessão e 
volta à votação na próxima 
segunda-feira. 

De volta I
Gugu Bueno (PL) voltou 
ontem à Câmara de 
Cascavel para matar 
saudade. Conversou com 
parlamentares e disse que 
está prestes a ser liberado 
o pacote de reperfilamento 
de vias de Cascavel - uma 
estimativa de R$ 30 
milhões em obras, parte 
custeada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, 
conforme já havia adiantado 
José Carlos Ortega ao 
HojeNews.

De volta II
Quem parece estar voltando 
é o ex-prefeito Lísias Tomé. 
Em conversa com a coluna 
ontem, ele disse que deve 
assumir como diretor da 
Secretaria da Saúde de 
Cascavel, pasta que já 
comandou e que lhe conferiu 
o mandato em 2004.

Limpando a sujeira
Após incêndio no depósito 
de recicláveis em Cascavel no 
Jardim Melissa, parece que há 
reincidência. O mau exemplo 
foi constatado pelo vereador 
Serginho Ribeiro (PDT) no 
prédio usado atualmente pela 
Caremel - Cooperativa de 
Reciclagem no Brazmadeira -, 
pago pela prefeitura. O custo 
anual da estrutura é de R$ 
100 mil. Vídeos apresentados 
pelo vereador mostraram 
fiação improvisada, falta de 
extintores e falta de higiene: 
“Tem liberação do Corpo de 
Bombeiros?”, questiona o 
parlamentar.

Gasto com combustível
dobrará ano que vem
A Prefeitura de Casca-

vel estima dobrar o gasto 
com combustíveis para 
atender a frota das secre-
tarias. Em vigor até setem-
bro, o atual processo lici-
tatório tinha valor máximo 
estipulado pouco mais 
de R$ 4 milhões e agora 
a estimativa é contratar 
nova empresa para gerir 
R$ 7.911.624,48 em com-
bustível gastos ao longo 
de um ano. 

A vencedora do cer-
tame deverá manter uma 
rede de postos creden-
ciados e disponibilizar 
cartões magnéticos para 
os órgãos da administra-
ção municipal, no mesmo 
modelo implantado ano 
passado pela atual gestão.

O montante ficou assim 
dividido para licitação pre-
vista para o dia 19, às 
9h: gasolina comum R$ 
2.151.332,10, etanol R$ 
200.343,60, óleo com-
bustível diesel S500 R$ 
1.738.037,10; e, óleo 
combustível diesel S10 R$ 
3.795.889,20. A taxa de 
administração à empresa 
será de R$ 2.168,54 
ao mês, totalizando R$ 
26.022,48 no ano.

Hoje a frota da pre-
feitura tem 735 veículos 
(carros, caminhões e 
maquinários). A empresa 

responsável pelo sistema 
é de São Paulo e possui 
24 postos credenciados, 
fornecendo cartões mag-
néticos a cada um dos 
veículos. No sistema, fica 
computado o desempenho 
de cada carro: quilometra-
gem e gasto com combus-
tível. A prefeitura defende 
que o modelo combate o 
desperdício. As atualiza-
ções diárias de abasteci-
mento demonstram como 
está o aproveitamento de 
cada veículo.

Com o contrato atual, 
a Secretaria de Planeja-
mento e Gestão estima 
uma economia de R$ 
100 mil com combustível, 
mesmo com o aumento 
de 130 veículos na frota, 
devido ao modelo com 
car tão magnético, que 
aponta quando os carros 
apresentam qualquer falha 
mecânica, com base no 
consumo exagerado. 

Sem o sistema, o gasto 
em 2017 com combus-
tível era parecido com o 
atual: o total foi de R$ 3,8 
milhões, com 1,3 milhão 
de quilômetros rodados 
pelos 650 veículos. Em 
2016 foram 1,4 milhão de 
quilômetros rodados, com 
gasto de R$ 4,2 milhões.
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2.177 candidatos inscritos 
para o Teste Seletivo 

Rua Rio Grande do Sul, 2601, esquina com a
Rua Uruguai- Cascavel- PR

Os Jornais O Paraná e Hoje News estão em novo endereço: 

Venha
conhecer

nosso novo
espaço!

(45) 3321-1000 / www.oparana.com.br 

Serão realizadas neste domingo 
(16) as provas para o Teste Sele-
tivo do Município de Cascavel para 
os cargos de agente de apoio 
temporário; professor de educa-
ção infantil temporário; professor 
temporário; médico especialista 
temporário - 20 horas (funções: 
generalista, ginecologista/obs-
tetra, or topedista, pediatra) e 
médico temporário - 40 horas (fun-
ção: generalista). Ao todo, 2.177 
candidatos se inscreveram para 
uma das 160 vagas.

l Concorrência
O cargo com maior número de inscritos 
é o de agente de apoio, com 902 can-
didatos, seguido do cargo de professor 
temporário, com 720 inscritos. Em 
terceiro está o cargo de professor de 
educação infantil temporário, com 350 
inscritos. Médico 40 Horas temporário 
- generalista (118); médico especialista 
temporário - generalista (65); médico 
especialista temporário - ginecologista/
obstetra (10); médico especialista tem-
porário; pediatra (6); médico especia-
lista temporário e ortopedista (6).

l As provas
As provas serão realizadas no Ceep 
(Centro Estadual de Educação Profissio-
nal Pedro Boaretto Neto), na Rua Natal, 
2.780 - Recanto Tropical, Cascavel. 
Pela manhã, as provas serão aplicadas 
para os inscritos aos cargos de agente 
de apoio temporário; médico especia-
lista temporário - 20 horas (funções: 
generalista, ginecologista/obstetra, 
ortopedista, pediatra) e médico tempo-
rário - 40 horas (função: generalista). 
Os portões abrirão às 7h15, com  
fechamento às 8h15.
Já os cargos de professor de educação 
infantil temporário e professor tempo-
rário farão provas no período da tarde. 
Os portões abrirão às 13h15 e  
fecharão às 14h15.

Orientações
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas 

com antecedência de 60 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, 
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de paga-

mento da taxa de inscrição que é o comprovante de inscrição, e do documento de 
identificação com foto original. O início da prova está previsto para 15 minutos após 
o fechamento dos portões de acesso, observado o horário oficial de Brasília, e terá a 

duração de três horas, incluído o tempo de marcação no cartão de respostas.
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 A queda da aeronave de modelo 
Vans Aicraft RV-10 em meio a uma 
plantação de milho na região do 
Bairro Parque Verde, em Casca-
vel, sábado à tarde, será investi-
gada pelo Seripa V (Quinto Serviço 
Regional de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Aeronáuticos), 
órgão regional do Cenipa (Centro 
de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos). 

Investigadores do Serviço virão 
a Cascavel para iniciar o processo 
de investigação e coletar dados: 
fotografar cenas, retirar par tes 
da aeronave para análise, reunir 
documentos e ouvir relatos de pes-
soas que possam ter observado a 
sequência de eventos.

O 4º Grupamento de Bombeiros 
de Cascavel deve receber nos próxi-
mos dias duas novas ambulâncias. 
Uma delas já foi apresentada à 
corporação e aguarda detalhes da 
documentação serem finalizados 
para poder entrar em uso. “Ainda 
no mês de junho devemos come-
çar a atender as ocorrências com 
os novos veículos. Uma nós ainda 
aguardamos a entrega da fábrica 
e a outra é só questão burocrática 
para a liberação. Com elas, podere-
mos baixar outras que já estão em 
condições complicadas, manter as 
quatro ambulâncias de prontidão 
e ainda uma quinta de reserva”, 
explica o comandante do 4º GB, 
major Rogério Lima de Araújo. 

Ainda de acordo com o major, 
não é necessário o aumento de 
efetivo já que existe equipe para 
as quatro ambulâncias.

O custo dos dois veículos é de 
R$ 450.000 e os recursos para 
a compra são oriundos do Funre-
bom (Fundo de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros), alimentado 

Duas novas ambulâncias

pelos recursos vindos da taxa de 
desastres recolhida pela Prefeitura 
de Cascavel.

Samu socorre Siate
Durante o fim de semana e a tarde dessa segunda-feira, por diversas vezes o 

Siate precisou solicitar apoio do Samu para o atendimento de ocorrências. “Além 
de muitas ocorrências registradas de forma simultânea, tivemos algumas ambu-

lâncias que se envolveram em pequenos acidentes e precisaram ser baixadas. 
Essa baixa é mais por conta de trâmites administrativos mesmo, mas por conta 
da alta demanda nós conseguimos acelerar ao máximo o conserto e a volta dos 
veículos. O tempo normal que duraria uma baixa em caso de acidente é 20 dias, 

em uma semana nós conseguimos resolver a situação e já estamos normalizando 
o atendimento”, afirma o comandante major Rogério Lima de Araújo. 

COM os dois veículos novos, uma 
das ambulâncias mais antigas 
deve ser encostada de vez

A investigação tem o objetivo de 
prevenir que novos acidentes com 
as mesmas características ocorram.

De acordo com a Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil), a aero-
nave é de caráter experimental e 
amadora - que não é submetida a 
uma longa campanha de testes -, 
diferentemente de um avião com 
certificado de aeronavegabilidade 

convencional. Por isso, são restrin-
gidas a voar sob áreas pouco povoa-
das e em áreas completamente iso-
ladas. O transporte de pessoas e 
bens com fins lucrativos é proibido. 
Por se tratar de aeronave experimen-
tal, a investigação não cabe à Anac. 

Os pedaços do avião foram reti-
rados do local ainda no sábado, 
mesmo sem perícia.  

 Queda de aeronave será investigada 

POSICIONE 
o leitor de 
QRCode do seu 
celular e veja a 
cobertura rea-
lizada no local 
do acidente

A queda 
O acidente aconteceu no fim da tarde de 

sábado (8), nas proximidades do Aeroleve, 
onde a aeronave pretendia pousar. Os 

quatro ocupantes vinham de Valinhos (SP), 
quando a aeronave perdeu a sustentação, o 
piloto tentou arremeter, mas não conseguiu 
e o avião caiu de bico em meio à plantação.

Ninguém se feriu. 
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Poliana que fez a doação anô-
nima, e a menina tenta o con-
vencer de que foi um ato guiado 
por Deus. Dona Branca descobre 
que Mirela está namorando Luca. 

CÚMPLICES DE UM 
RESGATE 

Helena fica chocada ao saber 
que o encontro é com Nico e não 
com Pedro. Ofélio vai até a man-
são de Isabela e diz que está 
procurando emprego.

TOPÍSSIMA 
Carlos diz que Lara cortou a 

bolsa de Gabriela por ela ser filha 
de Mariinha. Sophia e Antonio 
são surpreendidos pela chegada 
de Gabriela. 

JEZABEL 
Jezabel pede autorização 

para derrubar os altares do Deus 
de Israel. Acabe fica preocupado 
com o pedido e diz que isso pro-
vocaria a ira do povo. 

 

 MALHAÇÃO 
Rita revela a Lígia que Lara 

subornou Nilton para demiti-la da 
loja. Lígia e Joaquim confrontam 
Lara, que garante que Rita está 
inventando mentiras sobre ela. 

VERÃO 90
Janaína pede um tempo a Rai-

mundo, depois de trocar beijos com 
o chef. Vanessa afirma a Mercedes 
que ela deve ser sua aliada se não 
quiser perder Quinzinho

A DONA DO PEDAÇO
Antero pede ajuda a Camilo 

para encontrar o pai de Eusébio. 
Tonho alerta Maria da Paz sobre 
Rael. Jô mente para Maria da Paz 
e consegue dinheiro com a mãe. 
Jô dá o dinheiro para Kim montar 
o estúdio de fotografia.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Pendleton assume para 
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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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DEA
DINOSSAURO

SORTFMA
TRABALHAR
RARBIOS
IJETBC
TOPOLOGIA

BOBOESCOL
FNACLO

BENEFICIOS
DAIMUSGO
EMDELI
ROMANTICO
AROTRAD

ELETROLISE

Área em
que se
localiza
Brasília

Parenta 
advinda do
casamen-
to do filho

Ação do 
religioso
antes da
refeição 

Casa co-
mercial

ou
industrial 

Remo, 
em inglês

Tom Ford,
estilista
dos EUA

Estado de
Pinheiro e
Imperatriz

(sigla)

Os alimen-
tos sem 
conser-
vantes

Corpo (?):
liga os he-
misférios
cerebrais

Beth
Carvalho,
sambista
carioca

O setor
mais 

culto da
sociedade 

(?) de
camarão,

prato
brasileiro

Tenha
relações

amorosas
(com)

Auxílios 
pagos pela
Previdên-
cia Social

Cobertura
vegetal de
paredes
úmidas

Palmeira
silvestre
nativa do

Brasil

"(?) à Ale-
gria", hino
da União
Europeia 

(?)-pro-
nóbis,

planta es-
pinhosa

Bactérias ou vírus
utilizados como
recursos bélicos 

Angustiados

Dificulda-
de do va-
gabundo

Extensão de
arquivos
compac-

tados
Técnica

de repre-
sentação 
gráfica das
formas de 
um terreno

Reação
química

provocada
por

corrente
elétrica

De + aí
"O Último

(?)",
sucesso
de Lulu
Santos

Jato, em inglês
Equino como o

Shetland, de origem
escocesa

"Yes we (?)", frase
de Barack Obama

Culto, em
inglês

Pão de 
(?), bolo

Delegacia
(abrev.)
Palavra, 

em francês

Radiano
(símbolo)

Linha
(abrev.)

Réptil que 
não coexis-
tiu com o
homem

Senhor
(red.)

3/can — jet — mot — oar. 4/cult.

horóscopo

Á
ri
es

Você será tentado a assumir riscos. A sorte está 
esperando por você, mas muito neste contexto. 
Cuide bem do seu sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você precisa rever suas prioridades no 
que diz respeito ao seu estilo de vida.

To
ur

o 

Você vai perceber que tem sido teimoso. O 
sucesso está agora ao seu alcance. Você pre-
cisa ficar longe de sua rotina para encontrar 
um nível de relaxamento mental, o que lhe está 
faltando no momento.

Gê
m

eo
s Use isso a seu favor para se dar melhor com 

as pessoas que o rodeiam. Você vai se sentir 
mais confortável, então por que não começar 
a cuidar mais da sua aparência? Isso vai fazer 
você se sentir melhor.

Vi
rg

em
Le

ão
Câ

nc
er

Você corre o risco de se decepcionar se ceder ao 
desejo de ajudar aqueles que não querem ser ajuda-
dos. Você está mais calmo e mais ativo, ao mesmo 
tempo. Tudo está indo bem, mas você precisa refinar 
as suas ideias em um ambiente calmo.

Hoje parece ser um dia calmo. É hora de pen-
sar mais em si mesmo e nas pessoas próximas 
a você! Não se esqueça de se aquecer gradual-
mente antes de fazer exercício e tenha cuidado 
com movimentos bruscos, também.  

Você está entusiasmado e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma atmosfera agradável 
e amigável. Você está dinâmico, com grande 
energia mental neste momento, que é ajudada 
pela sua moral e permite refinar seus projetos.

Ca
pr

ic
ór

ni
o

Es
co

rp
iã

o
Pe

ix
es

Li
br

a
A

qu
ár

io
Sa

gi
tá

rio

Você vai ter dificuldade para manter os pés no 
chão e sua cabeça, hoje, estará completamente 
nas nuvens. Você não será capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que compensar com algum 
descanso. Relaxamento é o que você precisa.

Vá com calma! E tome o seu tempo. Você está 
em excelente forma, apesar de ser cada vez mais 
emotivo, o que está fazendo você se comportar 
de forma descontrolada, mas esses excessos 
estão fazendo você se sentir mais otimista.

Reoriente as suas prioridades, é hora de agir 
para conseguir alcançar seus objetivos. Você 
vai precisar dormir muito e vai recarregar as 
baterias totalmente. No entanto, você está em 
excelente forma.

Você vai se sentir mais aberto a outras for-
mas de ver a vida e isso vai abri-lo para 
novos horizontes. Você está ficando mais 
suscetível e, como resultado, vai ficar muito 
na defensiva.

Você vai ser capaz de finalizar um projeto 
financeiro ligado a uma compra importante. Um 
impulso de energia está reforçando a sua energia 
básica. Você tem maior resistência e está mais 
inclinado para focar, em especial, no essencial.

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha 
a objetividade e não se envolva. Você está cada 
vez mais em forma, mas ainda deve evitar passar 
dos limites. Faça um planejamento em relação às 
atividades diárias. Isso irá convencê-lo.
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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.

Em “Órfãos da terra”, Laila 
afirma que jamais perdoará 
Helena. Davi diz a Ali que 
prefere sua irmã escolha outro 
noivo. Bruno conforta Laila, e 
Jamil se irrita. Orientado por 
Paul, Adilson leva seu food-truck 
à oficina de Caetano. Elias pede 
perdão a Laila.  

Laila confronta Helena DI
VU

LG
AÇ

ÃO
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horóscopo



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos
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Elísio Ferreira Rocha, 83 
anos, esfaqueado no dia 13 de 
maio em seu bar Rua Europa, 
Bairro Pacaembu, em Cascavel, 
morreu no último domingo após 
quase um mês internado no HU 
(Hospital Universitário) de Cas-
cavel. Por isso, o caso agora é 
tratado como latrocínio - roubo 
seguido de morte. 

O suspeito do crime foi encon-
trado em São Paulo, mas, como 
a Justiça não acatou o pedido de 
prisão, ele foi ouvido e liberado. 

A motociclista Patrícia Bolanio 
da Silva, 22 anos, morreu no 
início da tarde de ontem (10) 
em um acidente registrado na 
Avenida Piquiri, no Bairro Inter-
lagos, em Cascavel. 

Conforme testemunhas, ela 
passava pelo local de moto 
quando foi atingida no pescoço 
por fios de telefonia que acaba-
ram de ser arrebentados por um 
caminhão que passava pela rua. 
Os fios causaram uma lesão cer-
vical grave. Equipes do Samu 
que atenderam a ocor rência 
tentaram reanimar a vítima por 
diversas vezes, mas ela morreu 
dentro da ambulância.

O caminhão envolvido no 

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
10 
02 
03 
15

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

Caminhão arrebenta 
fios e jovem morre

acidente não foi identificado. De 
acordo com testemunhas, Patrícia 
mora no bairro e ia para casa almo-
çar quando o acidente aconteceu. 

A rua ficou interditada por boa 
parte da tarde para que os fios 
pudessem ser retirados. 

 OS FIOS que atingiram a jovem teriam 
sido arrebentados por um caminhão

 Idoso morre e suspeito será
indiciado por latrocínio

“O suspeito confirmou participa-
ção no crime, mas alegou legítima 
defesa. Ele disse que foi até o 
local comprar um produto e teria 
se desentendido por causa do 
troco. O idoso teria pego a faca e 
desferido dois golpes contra ele e 
que por isso tomou a faca e deu 
três facadas na vítima. Mas as 
investigações não apontam essa 
situação. O suspeito vai ser indi-
ciado por latrocínio”, afirma o dele-
gado do GDE (Grupo de Diligências 
Especiais), Thiago Teixeira.   



13HOJE NEWSCASCAVEL, 11 DE JUNHO DE 2019



14 HOJE NEWS HOJE NEWS, 11 DE JUNHO DE 2019



15ESPORTECASCAVEL, 11 DE JUNHO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
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CASCAVEL, 11 DE JUNHO DE 2019

1- EUDER DA SILVA CASELLA E DAIANE ALINE BOSENBECKER
2- ALAN LUCAS DA SILVA E GRAZIELI APARECIDA DO NASCIMENTO
3- FERNANDO FERREIRA SILVA E TATIANE PRESTES DE OLIVEIRA
4- REGINALDO SILVERIO DE ANDRADE E FERNANDA GONÇALVES MENDES
5- RONALDO FERREIRA DE LIMA E DELAIR RODRIGUES
6- PEDRO ROGERIO NAZARIO PEREIRA E ADRIANA APARECIDA MATHEUS
7- JAIME KLOCH E FRANCIELE DE FREITAS
8- LAURECI MENDES E MARTA ELIAS
9- EDSON ANTONIO DELIBERALI E ROSELENE FERREIRA DOS SANTOS
10- CELSO BRAS SCHNEIDER E EVA KOSAK 

 Vitorioso por 3 a 0 no duelo do 
fim de semana com o Joabaça/
SC, ex-equipe do técnico Cas-
siano Klein, o Cascavel Futsal 
já pensa nos dois compromissos 
que terá nesta semana, em dois 
duelos com status de clássicos 
no salonismo paranaense, con-
tra Pato e Marechal.

     

SÉRIE B

 Bragantino 2x0 São Bento
 Atlético-GO 1x0 Guarani
 Londrina 1x0 Cuiabá
 Ponte Preta 0x0 Botafogo-SP
 Oeste 0x0 Figueirense
 Criciúma 1x1 Vila Nova
 B. de Pelotas 1x0 Operário
 Coritiba 2x3 Paraná
 Sport 3x1 Vitória
 CRB 1x3 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 16 7 5 1 1 8 2 6
3º Londrina 16 7 5 1 1 8 4 4
4º Sport 12 7 3 3 1 11 8 3
5º Ponte Preta 12 7 3 3 1 9 6 3
6º Atlético-GO 11 7 3 2 2 9 8 1
7º CRB 10 7 3 1 3 8 8 0
8º Paraná 10 7 2 4 1 8 8 0
9º Figueirense 10 7 2 4 1 4 4 0
10º B. de Pelotas 9 7 3 0 4 5 7 -2
11º Coritiba 9 7 2 3 2 8 7 1
12º Cuiabá 8 7 2 2 3 7 9 -2
13º Oeste 8 7 1 5 1 4 3 1
14º São Bento 7 7 2 1 4 8 11 -3
15º Operário 7 7 2 1 4 4 7 -3
16º Vila Nova 7 7 1 4 2 5 6 -1
17º Criciúma 6 7 1 3 3 4 7 -3
18º América-MG 5 7 1 2 4 6 8 -2
19º Guarani 5 7 1 2 4 4 8 -4
20º Vitória 4 7 1 1 5 8 16 -8

                    ONTEM
 Londrina x Ponte Preta

                            HOJE
19h15 Vila Nova x São Bento
19h15 Figueirense x Botafogo-SP
19h15 B. de Pelotas x Criciúma
20h30 Bragantino x América-MG
20h30 Oeste x Vitória
20h30 Cuiabá x Atlético-GO
21h30 Guarani x Coritiba
21h30 Paraná x Operário
21h30 Sport x CRB         

8ª RODADA

Clássicos no futsal
O jogo com o time do Sudoeste, 

atual campeão nacional, será 
amanhã no Ginásio da Neva, às 
19h30, pela Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense. Será um 
confronto direto pela liderança. 
O Pato lidera com 27 pontos e 
o Cascavel é o segundo, com 26.

Depois, no fim de semana, a 

Serpente visitará Marechal Cândido  
Rondon, para desafiar o time da 
casa pela Liga Nacional de Futsal, 
no domingo (16), às 11h.

Para a partida de amanhã, os 
ingressos antecipados já estão 
sendo comercializados antecipa-
damente ao preço promocional 
de R$ 20. Na bilheteria da Neva, 
na hora do jogo, os valores serão  
R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).Série B

Com moral elevado e o “copo cheio” depois da vitória por 3 a 2 
de virada no clássico com o Coritiba em pleno Couto Pereira, o que 
não acontecia desde 2013, o Paraná Clube recebe o Operário nesta 

terça-feira pela 8ª rodada da Série B, a última antes da paralisação de 
um mês da competição durante as disputas da Copa América. O duelo 
está marcado para as 21h30, na Vila Capanema. Com o resultado no 
Paratiba, no fim de semana, a Gralha foi quem mais subiu na classifi-
cação. Saltou seis posições: da 14ª para a 8ª. A vitória também fez o 
“copo” do Paraná Clube se encher. A campanha agora conta com duas 

vitórias, quatro empates e uma derrota em sete jogos.
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JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
     BRASILEIRÃO

 Goiás ?x? Chapecoense
   SÉRIE B

 Londrina ?x? Ponte Preta

ESPORTE16 HOJE NEWS, 17 DE JANEIRO DE 2019

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

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE

 Depois de golear Honduras por 
7 a 0 em Porto Alegre, a delegação 
da seleção brasileira viajou ainda no 
domingo a São Paulo, onde estreará 
na Copa América na sexta-feira diante 
da Bolívia, às 21h30, no Morumbi.

Ontem, a programação de trei-
nos contou apenas com um tra-
balho de campo para quem não 
começou a partida contra os hon-
durenhos e atividade regenerativa 
para os demais.

O volante Ar thur, que virou 

SÉRIE B
19h15 B. de Pelotas x Criciúma
19h15 Figueirense x Botafogo-SP
19h15 Vila Nova x São Bento
20h30 Bragantino x América-MG
20h30 Cuiabá x Atlético-GO
20h30 Oeste x Vitória
21h30 Guarani x Coritiba
21h30 Paraná x Operário
21h30 Sport x CRB

MUNDIAL FEMININO
10h N. Zelândia x Holanda
13h Chile x Suécia
16h EUA x Tailândia

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
15h45 Andorra x França
15h45 Bélgica x Escócia
15h45 Alemanha x Estonia
15h45 Islândia x Turquia
15h45 Itália x Bosnia 

Arthur não preocupa
preocupação ao sair de campo 
ainda no primeiro tempo do jogo 
contra Honduras com uma pancada 
no joelho direito, teve o problema 
minimizado pelo técnico Tite.

O treinador disse ter conver-
sado com o atleta, que apontou 
não ter sofrido nada de mais 
grave. Mesmo sem a necessidade 
de exame de imagem, Arthur está 
sendo observado atentamente pelo 
departamento médico e pelos fisio-
terapeutas da seleção. 

Copa do Brasil
A CBF sorteou ontem os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Os 
jogos de ida serão Athletico x Flamengo, Palmeiras x Internacional, Grêmio x 

Bahia e Cruzeiro x Atlético-MG. Pelo chaveamento, também definido em sorteio, 
uma das semifinais será entre rubro-negros (Fla ou Furacão) e tricolores (Imortal 
ou Esquadrão de Aço). As datas e horários das partidas serão confirmadas poste-
riormente, mas estão reservados para os confrontos os dias 10 e 17 de julho, logo 

após o fim da Copa América.
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