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Polícia investiga acidente que 
deixou três mortos na BR-277

PÁGINA

12
Cascavel convoca a torcida para 
desafio hoje contra o Minas

PÁGINA

15

Secretário quer auditoria 
permanente no Cisop  

Com dois meses à frente de um dos maiores orçamentos de Cascavel, o secretário de 
Saúde, Tiago Stefanello, revela que estudos acompanhados por ele demonstram que 
a eficiência do serviço no Cisop está aquém do ideal e que, por isso, uma auditoria 

permanente mensal deverá ser exigida pelo Município. l Pág. 3

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 Medalhistas do Pan
A canoagem colocou o Brasil no pódio nos Jogos Pan-Americanos de Lima e o melhor: com 
atletas do CRC (Clube de Regatas Cascavel), Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr, os únicos 

do caiaque velocidade do País a faturar medalhas na competição. l Pág. 14
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Sol Nublado

As esferográficas na corrida espacial ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘Ministra da Mulher, 
da Família e dos 

Direitos Humanos, 
Damares Alves, pro-
moverá no próximo 

dia 6 de outubro o Desafio 
Detox Digital Brasil, propondo 

aos brasileiros que fiquem o dia 
inteiro sem usar a internet.   

 “Nós vamos con-
vocar a nação bra-
sileira para deixar 

de usar tecnologias 
digitais por um 

dia. Esse tipo de experiência 
já acontece em outros países, 
promovido por algumas insti-
tuições. É a primeira vez que 

um país faz isso como proposta 
de política pública”. 

Nublado Nublado

Ao comemorarmos 50 anos da chegada do homem à lua, vale 
relembrar um episódio interessante da corrida espacial que era dispu-
tada por americanos e soviéticos. Dizia-se (o fato não é verídico), que 
quando a Nasa começou a pensar em lançar astronautas, descobriu 
que as canetas esferográficas existentes não funcionavam nas astro-
naves, em função da gravidade zero. 

Para resolver o problema, teria contratado uma grande empresa de 
consultoria da época, a Andersen Consulting, que teria gasto milhões 
de dólares desenvolvendo uma caneta que escrevesse em gravidade 
zero, de “ponta cabeça”, debaixo da água, em praticamente qualquer 
superfície e suportando variações de temperatura de abaixo de zero 
até mais de 300ºC, tudo isso enquanto os soviéticos, com orçamentos 
mais apertados, usavam simplesmente... lápis-cera (grease pencils).

Na verdade, desde o início dos voos tripulados, astronautas 
americanos usaram esferográficas - eram um modelo fabricado pela 
empresa Tycam Engineering Manufacturing. Seu alto preço, US$ 
128,89 cada (cerca de US$ 1.050 de 2019) provocaram críticas, tendo 
a Nasa passado a buscar alternativas. Além das características acima, 
havia preocupação com incêndios, pois qualquer faísca poderia causar 
tragédias em ambientes ricos em oxigênio, como eram as cápsulas - a 
Apollo 1 foi uma dessas tragédias, matando três astronautas.

Nesse momento, entrou em cena o inventor Paul Fisher, que 
desde os anos 1950 vinha procurando aperfeiçoar as esferográficas 
existentes e que inventou um novo tipo de carga, em que nitrogênio, 
pressionando a tinta, permitia escrever nas condições exigidas; che-
gava a Fischer Space Pen.

A Nasa testou intensamente a nova caneta, aprovou-a e, em 1967, 
comprou 400 unidades a um preço de US$ 6 cada (cerca de US$ 46 de 
2019). A partir da missão Apollo 7, essas canetas passaram a ser utilizadas 
pelos astronautas, inclusive soviéticos, que compraram 100 canetas e mil 
cargas para substituir os “grease pencils”.

Não se sabe se os astronautas continuarão usando as Fischer, 
afinal, o uso de tablets é cada vez mais popular, até mesmo nas 
missões espaciais, mas se quisermos podemos comprar as Fischer, 
a preços ao redor de US$ 60.

Vivaldo José Breternitz é doutor em Ciências pela Universidade 
de São Paulo e professor da Faculdade de Computação e 

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Ultrapassou os 7 mil!
Em uma batalha quase que impossível, a Comissão Especial 
de revisão das leis municipais, liderada por Mauro Seibert 

(PP), “enfrenta” a produção de textos na Câmara de 
Vereadores. Chegou agora mais uma marca histórica, mas 
de pouco relevância: a Lei 7.000/2019. O texto declara de 

utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua Força 
Runners, de autoria de Sebastião Madril (PMB). 

Sem folga
Mesmo em pleno recesso, o presidente da Comissão 

de Educação, Carlinhos Oliveira (PSC), reuniu ontem os 
vereadores Paulo Porto (PCdoB) e Olavo Santos (PHS) para 
discutir pareceres sobre projetos do segundo semestre. “A 

comissão não pode parar”, afirma Carlinhos.

HojeNews - Quais as metas 
para a Saúde até 2020?

Stefanello - Temos uma 
ação constante para amplia-
ção de equipes da Saúde da 
Família. Cascavel possui 49 
equipes implantadas e quer 
chegar a 86 até fim de 2020, 
para ter 100% de cobertura em 
atenção básica. Isso ocorrerá 
com a construção das USFs 
[Unidades de Saúde da Famí-
lia]. Existem 12 obras para 
serem edificadas, quatro já 
licitadas e outras estão termi-
nando os projetos, todas com 
recursos garantidos. Outras 
quatro foram cadastradas e 
aguardam a liberação de recur-
sos, contemplando Interlagos, 
14 de Novembro, Universitário 
e Alto Alegre. Com isso, Cas-
cavel terá estrutura adequada 
para os próximos 20 anos.

HojeNews - E como fazer isso 
sem cair no limite prudencial?

Stefanello - Lançaremos 
este ano o Programa Mais 
Médicos Municipal para que 
sejam contratados profissio-
nais sem incidência na folha. 
Isso é possível por meio do 
repasse de bolsas e cursos 
de pós-graduação. A prefeitura 
está fechando parceria com a 
UFPR [Universidade Federal do 
Paraná], onde vai oferecer bol-
sas para a saúde da família. 
Serão 20 médicos, 20 enfer-
meiros e 20 dentistas: 49 equi-
pes - mais 13 unidades.

HojeNews - Qual avalia-
ção sobre o Cisop?

Stefanello - Estamos ter-
minando um estudo, que já 
aponta que o Centro de Aten-
dimento a Especialidades é 

Ativo no Estado
Com vocação para a 
política, o ex-deputado 
federal Alfredo Kaefer 
mantém o diálogo com 
o governo federal em 
favor dos municípios 
paranaenses. E tem 
conseguindo bons frutos. 
Uma das beneficiadas 
é Cascavel, para onde o 
ministro da Saúde, Luiz 
Mandetta, autorizou mais 
quatro UBS, resultado 
de projetos de Kaefer no 
último mandato. Alfredo 
Kaefer promete ainda 
manter a insistência para a 
liberação de recursos para 
a implantação do Hospital 
Municipal de Cascavel e 
para reforçar o caixa da 
Uopeccan.

Aos zeladores,  
com carinho!
A um custo de R$ 9 mil, 
a prefeitura acaba de 
contratar uma palestra 
com o tema “Família, 
a verdadeira fonte da 
motivação” direcionada 
a 450 servidores da 
zeladoria. A empresa 
pertence a Edely Tápia, 
que foi diretor na 
assessoria de imprensa 
da Câmara de Vereadores 
durante a presidência 

de Gugu Bueno (PR), atual 
representante da Casa Civil 
do governo do Estado.

Sem fantasmas
Demorou, mas finalmente 
o ex-vereador Paulo Tonin 
está livre da denúncia de 
ter contratado servidores 
fantasmas, na legislatura de 
2008 a 2012. O Ministério 
Público denunciou que 
Tonin havia nomeado o 
comerciante Aparecido de 
Freitas como assessor em 
janeiro de 2009 para receber 
vencimentos de R$ 828 - 
totalizando R$ 52.350 - sem 
trabalhar. O juiz Eduardo 
Villa Coimbra Campos 
apontou que não havia 
provas suficientes.

Contra lixeiras
No movimento on-line 
repudiando a compra das 
lixeiras subterrâneas, o 
vereador Fernando Hallberg 
(PDT) já obteve a adesão 
de 1,3 mil moradores que 
assinaram o manifesto 
que orienta a prefeitura 
a aplicar o dinheiro em 
outras ações. Cada lixeira 
custou R$ 85 mil, foram 
compradas quatro e o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) já disse que pretende 
comprar mais quatro.

Auditoria permanente
será exigida ao Cisop 

Com um orçamento esti-
mado em R$ 316 milhões para 
este ano, a Secretaria de Saúde 
possui demanda intensa e cres-
cente por parte da população. 
Dois meses à frente do cargo 
de secretário, Tiago Stefa-
nello demonstra total segu-
rança e conhecimento sobre 

o setor. Estudos acompanha-
dos por ele demonstram que 
a eficiência do serviço no 
Cisop (Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde do Oeste do 
Paraná) está aquém do ideal 
e que por isso uma auditoria 
permanente mensal deverá 
ser exigida pelo Município.

mais resolutivo e que as con-
sultas andam mais rápido que 
no Cisop. Tem uma qualidade 
maior do retorno dos pacien-
tes. Estamos aprofundando 
isso para demonstrar ao Cisop 
essas informações. 

HojeNews - A prefeitura pode 
assumir as especialidades?

Stefanello - É um pensa-
mento que esbarra no limite 
prudencial. O Município pri-
meiro tem que preconizar 
cumprir a atenção básica para 
depois assumir as especialida-
des. Esses estudos são impor-
tantes para cobrar do prestador 
de serviços - que é o Cisop - 
correções: se o médico está 
pedindo muitos exames, se 
está mantendo o paciente sem 
necessidade, com excedente de 
consultas de retornos. Por isso, 
vamos, na conclusão do estudo, 
exigir que exista uma auditoria 
interna - mensal - no Cisop, para 
acompanhar o rendimento dos 
médicos que ali atendem. 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Darcy Antônio Pellegrinello  
ª 22 de fevereiro de 1953
V 25 de julho de 2019 
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Despedida

Trabalho
Em 1981, Darcy Pellegrinello se 

mudou para Cascavel com a família, 
cidade onde foi designado a assumir o 

cargo de auditor fiscal da Receita Federal. 

Esporte
Em 2007, Darcy Pellegrinello realizou 

um sonho: completar a Corrida de São Sil-
vestre, fato que foi um marco na carreira 

de esportista de Darcy, que começara 
vários anos antes. Ele praticou tênis 
durante 30 anos. Há seis anos Darcy 

começou a esquiar. A filha Silviane Pel-
legrinello conta que o pai parou de pra-
ticar esportes no ano passado, quando o 

câncer já não lhe permitia mais. 

Darcy: destemido desde menino 
Filho de imigrantes italianos e natural 

de Caçador (SC), Darcy Antônio Pellegri-
nello era o caçula de 13 irmãos. Com ape-
nas um ano e meio, sua mãe, Francisca, 
falecia. 

Com uma infância simples, o menino 
ajudava o pai, Isacco, no cultivo de uva e 
nos momentos de descanso brincava com 
Celinho, seu cachorro. 

Ainda criança, Darcy ganhou o apelido 
de Tiro, que, segundo lembra sua filha, 
Silviane, “como descendente de italianos, 
Darcy virou Ciro, que se tornou Tiro, devido 
à pronúncia”. 

Uma das suas principais caracterís-
ticas era a coragem. Destemido, Darcy 
saiu de casa aos dez anos de idade para 
seguir os passos do irmão Atílio e estudar 
no seminário. Apesar do aprendizado, ele 

não se tornou padre e, aos 16 anos, deci-
diu trabalhar e estudar em Curitiba. 

O jovem concluiu o ensino médio como 
técnico contábil e passou no vestibular da 
UFPR (Universidade Federal do Paraná) 
para o curso de Ciências Contábeis. De 
acordo com Silviane, nesse período o pai 
enfrentou as dificuldades da cidade grande 
e, para se manter, teve vários empregos 
temporários e contou com a ajuda da irmã 
Ângela e do cunhado Olívio, grandes incen-
tivadores de Darcy.

E foi durante a graduação que ele 
conheceu Maria da Graça, estudante de 
Letras. Após um breve namoro, eles se 
casaram. 

Em 1977, Darcy e Maria da Graça tive-
ram a primeira filha: Silviane e dois anos 
depois chegava Ana Paula Pellegrinello. 

 Darcy Pellegrinello lutou contra um câncer 
de próstata com metástase óssea durante 

seis anos. Ele ficou internado diversas vezes 
e faleceu no dia 25 de julho na Uopeccan 

(União Oeste Paranaense de Estudos e Com-
bate ao Câncer). “Com uma vontade enorme 

de viver, ele enfrentou a doença com coragem, fé 
e resignação. Aceitou tudo e lutou bravamente 
para viver bem seus últimos dias”, conta a filha 
Silviane. Darcy deixou a esposa, Maria da Graça, 

as filhas Silviane e Ana Paula e três netas. DARCY com a esposa e as filhas

DARCY e Silviane durante a corrida Cascavel Run 
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dívidas. Francisca se oferece para ajudar Alice a 
se preparar para as provas. Leo recebe Ramon 
no aeroporto. Ramon se entristece com a hostili-
dade de Alice. Ramon encontra Paloma na praia 
e eles se beijam.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Zóio e Falcão voltam para o Jardim Bem-Te-

-Vi querendo tomar o controle da comunidade. 
Poliana convida seus amigos para participar do 
musical de fim de ano do colégio. Gleyce desco-
bre que Jeff anda faltando na escola e questiona 
o filho. Gabi quer que Vini conheça seus pais. 
Waldisney conta a Roger que Ciro escondeu 
um pen drive antes de morrer. Claudia acha que 
Pendleton está interessado em Luisa. Hugo 
pede conselhos amorosos ao tio.  Luisa pede 
que Nancy volte a trabalhar em sua casa. Vini 
conta a Mirela que irá conhecer os pais de Gabi.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Omar cobra que Ermínio sacrifique seu 

cavalo logo, senão estará demitido. Safira vê 
Otávio abatido e o convida para jantar quando 
ele quiser. Manuela conta para Isabela que 
Regina pensa que ela está morta. Isabela decide 
se aproveitar disso para assustar Regina, se pas-
sando por fantasma. Dóris e Mateus vão a igreja 
orar por seu pai. Pastor Augusto diz para eles 
esperarem o agir de Deus. Ermínio decide não 
sacrificar o cavalo e o liberta. Os irmãos Vaz per-
cebem que estão sem água em casa. Ofélio vai 
ao porão ver se Isabela está melhor e a menina 
conta seu plano para ele.

TOPÍSSIMA 
Rafael diz que é preciso logo encontrar mais 

provas contra ele. Vitor presenteia Elisabete com 
um ursinho de pelúcia. Todos na república tentam 
disfarçar o incômodo. Beatriz conta que Paulo 
Roberto fugiu do hospital. Dagoberto convence 
Graça a deixa-lo falar com Edison. Ele pede 
para o rapaz contar toda a verdade sobre Veludo 
Azul. Sem Noção impede que Elisabete conte a 
verdade para Vitor. Minha Flor diz que a amiga 
prometeu não dizer nada a ele. Vitor chega e 
pergunta o que não pode saber.

JEZABEL 
Miguel fica revoltado com o sequestro de 

Samira e confronta Obadias. Acabe, em jejum, 
chora e se humilha a Deus. Elias volta a ouvir a voz 
celeste, que anuncia trégua por uma geração. O 
profeta tranquiliza Acabe. Vinte anos se passam, e 
Miguel recusa à filha, Milena. Samira serve à Zara, 
esposa de Naamã. Inlá promete ensinar golpes de 
espada ao neto David. 

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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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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-
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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
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Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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1-  CLAUDINEI RODRIGO KISSLER E CAMILA MORTIZ DE OLIVEIRA
2 - VALMIR RIBEIRO E LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA
3 - EMERSON CARLOS DOS SANTOS E JÉSSICA DAIANE DA SILVA BARBOSA
4 -  JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO FERNANDEZ E DEBORA DA SILVA PIRES        
5 -  VILSON DA SILVA E JOSIANE ZANOELLO
6 - WILLIAN DA SILVA MACHADO E CARLA CAROLINA RUZICKI
7 - ERALDO DOS ANJOS BORGES E ANA PAULA CARNEIRO
8 - CARLOS DANIEL MONGE MACHADO E MARIANE KAMILA GASPARIN
9 - MAURICIO ALAN DE PAULA E REGIANE BIANCHINI
10 - DIEGO RICARDO UEBEL E SIMONE REGIANE CHICHOSKI
11 - VALDIR SCHLIECK E AMIRA EL SANIH
12- JULIANO INACIO DA SILVA MARMENTINI E JÉSSICA SOARES DA CRUZ BERGAMASCO
13- GEANDERSON ALAN RODRIGUES BORGES E CAMILA DE MATHIAS LEITE
14- VOLNEI ANTONIO AMORIM E JAQUELINE CAROLINE RUBINI
15 - GILBERTO DA SILVA QUADROS E SUELLEN APARECIDA CANDIDO KOVALEVICH

MALHAÇÃO
Rita fica indignada com o depoimento de 

Isaura. Raíssa vê Camelo e Nanda namorando. 
Cláudio tenta comprovar que Isaura foi coagida 
por Lara. Lígia se comove com o estado de Rita, e 
Lara repreende a irmã. Raíssa sofre por Camelo. 
Neide ouve Marco menosprezar seu namoro para 
Madureira. Rita perde a ação e se desespera. 
Marco se explica para Neide. Lara hostiliza Rita. A 
apresentadora do programa chega à casa de Carla 
e surpreende Raíssa. Lara paga Isaura por seu 
falso depoimento. Rita pensa em sequestrar Nina.

ÓRFÃOS DA TERRA
Almeidinha explica para Zuleika que não sabia 

da existência de Péricles. Letícia sente ciúmes de 
Faruq com Muna. Benjamin se encanta com Letícia. 
Martin pede perdão a Bruno. Santinha afirma que 

perdoará Fauze caso ele aceite ajudar Laila e Jamil. 
Rogério explica a Aline e Caetano sobre a situação 
legal de Salma. Omar pede Eva em casamento. 
Fauze ajuda Jamil e Laila a se encontrarem. Latifa 
se emociona com a história de Ester e pede que 
Abner volte para casa. Péricles conhece a família 
de Zuleika. Dalila anuncia a Jamil que está espe-
rando um filho dele.

BOM SUCESSO 
Paloma entra em desespero com a notícia da 

doença. Mauri estranha os excelentes resultados 
do exame de Alberto e avisa a Nana que ainda 
é cedo para comemorar. Em Chicago, Ramon 
recebe a proposta de ser olheiro de jogadores 
de basquete. Paloma liga para Ramon e avisa 
que irá morrer. Ramon desiste do novo trabalho 
e informa ao técnico que voltará ao Brasil. Gisele 
e Diogo planejam contar aos credores da Prado 
Monteiro que a editora não tem como honrar as 
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Você poderá rever o seu juízo sobre uma 
pessoa próxima. Você está mostrando mais 
seus sentimentos e tem a necessidade de se 
afirmar e de expressar seus pensamentos para 
se sentir mais pleno com você mesmo.

Você vai chegar mais longe do que as suas 
expectativas e conquistará mais informações. 
Você está à vontade e confortável com você 
mesmo e ainda mais em sintonia com seu 
corpo. Mantenha o entusiasmo.

Você terá que mostrar perseverança e diminuir o 
seu ritmo para ser capaz de se libertar de restrições. 
Evite discussões calorosas que gastam sua ener-
gia. Você vai vencer, não duvide. Meditar seria uma 
boa maneira de recarregar suas baterias.

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.

Uma lua cúmplice lhe promete momentos ines-
quecíveis com as pessoas próximas a você. A 
felicidade está ao seu alcance. Você vai se sentir 
assediado no final do dia e seria uma boa ideia 
ter um descanso de verdade e tomar ar fresco.

Você terá todo o prazer em fazer comentários 
cínicos, mas tome cuidado para não ofender nin-
guém. Você está em sintonia com seu ambiente e 
não há obstáculos à vista, já que você vai ter uma 
abordagem mais equilibrada. Isto lhe dará força.
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As exigências que circulam em torno de você 
o estão deixando hesitante. Tente manter em 
mente o seu objetivo. O balanço entre ação e 
apatia mostra que você está cavando profunda-
mente em suas reservas, então vá com calma.

Você vai se sentir em perfeita harmonia 
com as pessoas ao seu redor. Você pre-
cisa relaxar e aliviar o estresse. Faça algo 
que você gosta.

Você está amável e otimista e será o cen-
tro de atenções. Este é o momento para 
defender sua causa. Recarregue suas 
baterias ao ar fresco, isso te ajudará  a 
enfrentar as dificuldades.

Você encontrará paz dentro da sua própria 
casa. Terá conversas que foram interrompi-
das. Sua forma física vai melhorar. Você está 
reservando a sua energia de forma sensata, 
para ganhar ainda mais.

Você vai ser motivado por jovens a seguir 
em frente, seu entusiasmo interior renascerá. 
Oscilações dramáticas no seu ritmo diário 
vão deixar você cansado. Admita que está 
exagerando.

Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai achar 
isso encorajador. Todo mundo vai querer ter a sua 
energia hoje. Você vai se sentir muito mais con-
fortável em sua própria pele e isso será fruto dos 
seus esforços para tornar a vida mais saudável.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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por 193
países
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amazônica
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patriarca

Noé
(Bíbl.)
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te, em
inglês
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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
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rantes
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letra "X"
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práticas
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trativa do
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estadual
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(símbolo)
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ção da usina nuclear
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(símbolo)
Instinto
sexual
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Mateus So-

lano, em 
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um artista
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(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos

12  POLÍCIA HOJE NEWS, 30 DE JULHO DE 2019

 A Polícia Civil de Cascavel apura 
as causas do acidente registrado 
no fim da manhã de domingo (28), 
na BR-277, perímetro urbano de 
Cascavel que deixou três mortos e 
quatro feridos. O delegado adjunto 
da 15ª SDP, Fernando Zamoner, 
afirma que, a princípio, o caso é 
investigado como homicídio cul-
poso - quando não há intenção de 
matar. “Inicialmente a nossa linha 
de investigação é essa em relação 
ao motorista do caminhão que cau-
sou o acidente. Mas tudo depende 
do que for levantado pela perícia”.

Ele esclarece que o motorista 
não foi preso em flagrante porque 

Polícia investiga acidente
na 277 que matou três 

não fugiu do local e o teste de eti-
lômetro logo após o acidente não 
detectou presença de álcool. Con-
tudo, adiantou que a perícia pode 
solicitar exame toxicológico para 
verificar a presença de outras subs-
tâncias no sangue do condutor.

A polícia pretende reunir mais 
informações sobre o acidente para 
que o caminhoneiro seja ouvido e 
repassar informações precisas e 
que ajudem a esclarecer o caso, 
por isso ainda não há data para 
seu depoimento.

Outra situação já foi solicitada 
à Cooperativa Agroindustrial Lar, 

POSICIONE o 
leitor de QR code do 
seu celular e veja 
imagens do acidente, 
a cobertura no local 
e a entrevista sobre a 
investigação

 O acidente
A batida envolvendo um caminhão, 
cinco carros e uma moto aconteceu 
no fim da manhã de domingo (28) 
perto do trevo que dá acesso ao 

Bairro 14 de Novembro, na BR-277, 
perímetro urbano de Cascavel. 

Imagens do momento do acidente 
mostram o caminhão da Lar chegando 

de maneira rápida e batendo nos 
veículos que seguiam em baixa veloci-
dade devido a um bloqueio por conta 
de manutenção realizada na rodovia. 
A batida foi tão forte que um dos car-
ros ficou completamente destruído. A 
passageira desse veículo Sara Teixeira 

morreu na hora e o namorado dela 
Gabriel Rodigheri Faria precisou ser 
retirado das ferragens e está inter-

nado em estado grave no HU (Hospi-
tal Universitário) de Cascavel. 

Geraldo Afonso e Joel Muniz estavam 
na moto e morreram na hora. O filho 
de Joel trabalhava na mesma obra e 
foi chamado para ajudar na sinaliza-
ção do acidente quando descobriu 

que o pai era uma das vítimas.

Vítima fugiu da UPA
Fontes ligadas à polícia revelam que um dos feridos no acidente, Rodrigo Soster 
de Souza, que havia sido encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 

Veneza, fugiu do local logo após ser medicado. Ele era passageiro do Onix e deveria 
estar cumprindo pena em prisão domiciliar devido à condenação por tráfico de 

drogas e não poderia ter deixado a cidade de Santa Maria (RS). 
Já o motorista do veículo, Yuri Guilherme Trindade, foi internado no HU e deve 
passar por cirurgia, mas a alta dele foi solicitada por um homem que se iden-

tificou como seu pai e solicitou que ele seja transferido para Santa Maria para ser 
tratado lá.  A situação foi encaminhada ao Serviço Social do HU e segue sob análise. A 

reportagem procurou a Polícia Civil, que deve apurar os fatos.  

proprietária do caminhão que cau-
sou o acidente, é o controle da 
velocidade do veículo.

O delegado não descarta que o 
caso seja tratado como dolo even-
tual - quando se assume o risco de 
matar - já que nas imagens ficam evi-
dentes a alta velocidade e a falta de 
atenção do condutor do caminhão. 

Sinalização 
A Ecocataratas informou por meio 
de nota que a velocidade máxima 
no local é de 70 km/h e que havia 

sinalização a cerca de um quilômetro 
do local do acidente.  

Sem resposta
O caminhão que causou o acidente 
pertence à Cooperativa Agroindus-
trial Lar. A empresa informou por 
meio da assessoria que só deve se 
pronunciar sobre a situação após a 

finalização do laudo pericial.  

 AS CAUSAS do acidente são apuradas pela Polícia Civil 
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A Delegacia de Homicídios 
prendeu ontem (29), novamente, 
Miquece Luiz dos Santos, 68 anos, 
que confessou ser o autor da morte 
do sobrinho Gilmar Ribeiro. 

Miquece foi preso em flagrante 
no dia do crime, mas, mesmo con-
fessando a autoria, foi liberado 
após audiência de custódia. A 
defesa alegou que ele teria agido 
em legítima defesa. 

Após novas diligências, a Dele-
gacia de Homicídios verificou a 

Tio que confessou matar
sobrinho é preso de novo

necessidade da prisão preventiva 
do autor e pediu mandado de pri-
são contra ele, que foi expedido e 
cumprido ontem.

O crime aconteceu no dia 13 de 
julho, no Bairro Jardim Colmeia, em 
Cascavel. Tio e sobrinho teriam discu-
tido por conta da negociação de um 
carro entre eles, quando Miquece teria 
disparado o tiro que matou Gilmar. 

Além da mor te de Gilmar, 
Miquece também confessou ter 
assassinado a esposa nos anos 90.

 Morte na BR-369 
Claudinei Vitorino, 36 anos, morreu 

na manhã de ontem (29) em um 
grave acidente registrado na BR-369, 
na região do Bairro Lago Azul, perí-
metro urbano de Cascavel. Ele teria 

perdido o controle do veículo e capo-
tado às margens da rodovia. O Siate 
foi acionado para prestar socorro, 
mas Claudinei já estava sem vida.  

Os GDEs (Grupo de Diligências 
Especiais) de Cascavel e Foz do 
Iguaçu investigam o sequestro de 
uma empresária cascavelense de 22 
anos registrado na noite de domingo 
(28) na Avenida Tancredo Neves, 
Cascavel, quando a vítima fazia ati-
vidade física. 

Ela teria sido abordada em Cas-
cavel e levada até Foz do Iguaçu em 
seu próprio veículo. Conforme a polí-
cia, a vítima teria sido deixada pelos 
sequestradores em um bairro de Foz, 
onde conseguiu pedir ajuda e pro-
curar a polícia na manhã de ontem 
(29). A ação teria durado cerca de 

12 horas. O carro Jetta foi levado 
pelos bandidos.

A empresária deve ser ouvida 
também em Cascavel e as investi-
gações seguem na busca dos crimi-
nosos e recuperação do veículo. 

Informações sobre o caso podem 
ser repassadas a polícia de forma 
anônima pelos números 190 e 197. 

Tentativa de 
homicídio 
Matheus Henrique Mattoso Amaro, 
18 anos, continua em estado grave 
no HU (Hospital Universitário) de 
Cascavel. Ele sofreu um atentado à 
vida na madrugada de domingo (28) 
no Conjunto Riviera, em Cascavel. 
Matheus estaria em uma festa dentro 
de casa quando um rapaz entrou no 
local usando capacete e atirou contra 
ele. O rapaz foi atingido na cabeça e 
precisou ser entubado ainda no local. 
A Delegacia de Homicídios investiga o 
caso. Até o fechamento desta edição 
ninguém havia sido preso. 

Empresária raptada é deixada em Foz

FÁBIO DONEGÁ 
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O cascavelense Adriano Antunes 
confirmou que retornou aos tatames 
em grande estilo. No fim de semana, 
ele se tornou campeão pan-a-
mericano de jiu-jítsu ao vencer a 
competição disputada em Garopaba 
(SC). “Agradeço a todos, a Deus, 
minha família, amigos e patrocinado-
res. Sem vocês eu não estaria aqui”, 
disse emocionado o lutador ainda 
durante o fim de semana. Adriano 
voltou a competir em 2019 após 
quase três anos afastado do esporte. 
O retorno tem sido repleto de 
conquistas. Este ano ele garantiu 
também o vice-campeonato da 
Copa Prime em Campo Bom (RS) 
e a vaga para o Pan no Grand Slam 
de Dubai, disputado em Gramado 
(RS). Sua meta é disputar em janeiro 
de 2020 o Campeonato Europeu 
de Jiu-Jítsu, em Lisboa (POR).

A canoagem do Brasil teve 
um dia de comemorações nessa 
segunda-feira (29) nos Jogos Pan-
-Americanos Lima 2019, no Peru. 
Atletas do CRC (Clube de Regatas 
Cascavel), Ana Paula Vergutz e 
Vagner Souta Jr foram os únicos 
do caiaque velocidade do País a 
faturar medalhas na competição, 
com o bronze no K1-500m e no 
K1-1000m, respectivamente.

ANA PAULA VERGUTZ
O bronze de Ana Paula Vergutz 

no K1-500m também repete a con-
quista da canoísta no último Pan. 
Naquela ocasião, no Canadá, ela se 
tornou a primeira mulher da canoa-
gem brasileira a subir ao pódio da 
competição. Ontem, ela comple-
tou os 500m da prova final em 
1min53s294, “colada” na segunda 
colocada, a canadense Andréanne 
Langlois (1m53s332). A medalha 
de ouro ficou com a mexicana Bea-
triz Briones (1min52s552).

Vagner Souta, Isaquias Queiroz, Pinda e Ana Paula comemoraram ontem no em Lima 2019 

Medalhas para o Brasil
DIVULGAÇÃO

VAGNER SOUTA JR
Já a conquista de Vagner Souta 

Jr foi inédita para ele, pois foi 
sua primeira medalha individual 
no Pan. Em Toronto 2015, ele foi 
prata no K4-1000m e bronze no 
K2-1000m. Ontem, a prata não 
chegou por pouco. Ele completou 
a prova final em 3min35s960, a 53 

 Ouro com ajuda 
“cascavelense”
Já o baiano Isaquias Quei-

roz, treinado pelo paulista 
Lauro “Pinda” de Souza Júnior, 
responsável técnico do Clube 
de Regatas Cascavel, equipe 
com a qual iniciou e ganhou 

projeção no esporte, tornou-se 
bicampeão pan-americano ao 
vencer o C1-1000m, repetindo 
o feito de quatro anos atrás, 

em Toronto 2015.

DE OLHO NO PAN
Nesta terça-feira, Ana Paula 

Vergutz volta a competir em 
Lima. A partir das 12h40 (de 

Brasília), ela disputa a final do 
K1-200m. As provas da canoa-

gem velocidade dos Jogos 
Pan-Americanos estão sendo 
realizadas na cidade de Hua-
cho, a aproximadamente 160 

km da capital peruana.

milésimos do canadense Marshall 
Hughes (3min35s907). O ouro 
ficou com o argentino Agustin Ver-
nice (3min31s995).

ARQUIVO PESSOAL
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           ONTEM
 Coritiba 3x2 Botafogo-SP
 Sport 1x1 Guarani

       HOJE
19h15 Londrina x Paraná
19h15 B. de Pelotas x Vila Nova
19h15 Figueirense x Vitória
20h30 Atlético-GO x Operário
20h30 Ponte Preta x América-MG
20h30 São Bento x Criciúma
20h30 CRB x Oeste
21h30 Bragantino x Cuiabá

13ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 26 12 8 2 2 17 5 12
2º Coritiba 22 13 6 4 3 18 13 5
3º Paraná 22 12 6 4 2 13 10 3
4º Sport 22 13 5 7 1 17 12 5
5º Atlético-GO 21 12 6 3 3 14 10 4
6º Botafogo-SP 20 13 6 2 5 15 13 2
7º Londrina 20 12 6 2 4 13 12 1
8º CRB 19 12 6 1 5 15 12 3
9º Ponte Preta 19 12 5 4 3 17 13 4
10º Figueirense 18 12 4 6 2 12 8 4
11º Cuiabá 16 12 4 4 4 11 12 -1
12º Oeste 16 12 3 7 2 10 6 4
13º Operário 15 12 4 3 5 10 11 -1
14º B. de Pelotas 14 12 4 2 6 9 12 -3
15º Criciúma 13 12 3 4 5 8 13 -5
16º Vila Nova 11 12 2 5 5 7 12 -5
17º Vitória 10 12 3 1 8 13 24 -11
18º Guarani 10 13 2 4 7 8 14 -6
19º São Bento 9 12 2 3 7 13 19 -6
20º América-MG 7 12 1 4 7 7 16 -9

SÉRIE B

 Pato 2x1 Carlos Barbosa
 Marechal 1x1 Joaçaba
 Corinthians 3x1 Blumenau
 Magnus 5x0 Jaraguá
 Tubarão 4x3 Foz Cataratas
 São José 1x1 Campo Mourão
 Assoeva 7x2 Marreco

           HOJE
20h15 Cascavel x Minas

     AMANHÃ
 Atlântico x Joinville

15ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 33 15 10 3 2 41 30 11
2º Carlos Barbosa 30 14 9 3 2 43 24 19
3º Magnus  29 15 9 2 4 61 38 23
4º Joinville 27 14 8 3 3 42 28 14
5º Tubarão 27 14 8 3 3 47 34 13
6º Campo Mourão 27 14 8 3 3 37 28 9
7º Cascavel 25 14 8 1 5 27 25 2
8º Pato Futsal 25 15 7 4 4 32 31 1
9º Assoeva 20 14 6 2 6 41 37 4
10º Atlântico 19 13 6 1 6 35 34 1
11º Foz Cataratas 18 15 6 0 6 35 38 -2
12º Marreco 17 15 4 5 6 44 52 -8
13º Marechal 14 14 4 2 8 36 40 -4
14º Joaçaba 14 14 4 2 8 25 40 -15
15º Minas 13 13 4 1 8 28 32 -4
16º Intelli 13 14 3 4 7 34 46 -12
17º São José 12 15 3 3 9 28 45 -17
18º Blumenau 10 12 3 1 10 19 35 -16
19º Jaraguá 10 14 3 1 10 31 49 -18

LIGA FUTSAL

Embalado novamente na Liga Nacional, depois da vitória por 2 a 1 de virada sobre o Foz Cataratas 
na rodada passada, há dez dias, além de ter vencido o São Lucas na última sexta-feira pelo Paranaense, 
o Cascavel Futsal conta novamente com sua torcida nesta terça-feira, dia no qual recebe o Minas pela 
15ª das 19 rodadas da fase classificatória da LNF 2019. O jogo está marcado para as 20h15 no 
Ginásio da Coopavel. A Serpente busca novo triunfo na competição para chegar à quarta colocação 
na classificação. Os ingressos para Cascavel x Minas podem ser adquiridos antecipadamente a R$ 20. 
Na bilheteira do ginásio os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). 

Duelo que nos últimos anos fica 
cada vez mais acirrado, a ponto de 
levantar a discussão entre torce-
dores de quem fica na frente 
entre as forças do futebol para-
naense, Londrina x Paraná Clube 
é o destaque na 13ª rodada da 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro, nesta terça-feira, às 19h15, 
no Estádio do Café.

Os rivais se enfrentam de olho 
em uma vaga no grupo dos qua-
tro primeiros da classificação. A 

Tubarão x Gralha
pelo G4 da Série B

Gralha ocupa a segunda posição 
com 22 pontos, a quatro do líder 
Bragantino, e o Tubarão a sexta 
colocação com 20 pontos.

Este ano, os rivais já se enfren-
taram duas vezes, sendo uma pela 
Copa do Brasil, competição pela qual 
o Londrina levou a melhor com uma 
vitória nos pênaltis (5 a 4), depois de 
empate (1 a 1) no tempo normal, e 
uma pelo Paranaense, com vitória do 
Paraná, por 2 a 1. Ambos os jogos 
foram no Estádio do Café. 

Dragão x Fantasma
Ascendentes na Série B, Atlético-GO e Operário medem forças nesta noite em Goiânia, 

no Estádio Antônio Accioly, às 20h30, pela 13ª rodada da Série B. O Dragão goiano vem de 
uma vitória em Minas Gerais sobre o América-MG que o fez saltar quatro posições na clas-
sificação e chegar ao G4, na terceira posição. Já o Fantasma paranaense emplacou a quarta 
partida sem derrota ao empatar com o Coritiba em Ponta Grossa. Com isso, deixou a zona 

de rebaixamento e chegou à zona intermediária da classificação, na 13ª posição.

AÍLTON SANTOS
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JOGAM HOJE
LIBERTADORES

19h15 Cruzeiro x River Plate
21h30 Olímpia x LDU
21h30 Palmeiras x Godoy Cruz

SUL-AMERICANA
19h15 Sporting Cristal x Zulia
21h30 Fluminense x Peñarol

SÉRIE B
19h15 Londrina x Paraná
19h15 B. de Pelotas x Vila Nova
19h15 Figueirense x Vitória
20h30 Atlético-GO x Operário
20h30 Ponte Preta x América-MG
20h30 São Bento x Criciúma
20h30 CRB x Oeste
21h30 Bragantino x Cuiabá 

PLACAR DE ONTEM
       SÉRIE A

 CSA 0x0 Grêmio 
  SÉRIE B

 Coritiba 3x2 Botafogo
 Sport 1x1 Guarani

O Palmeiras recebe o Godoy Cruz 
nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz 
Parque, pela rodada de volta das oita-
vas de final da Copa Libertadores.

Após o empate por 2 a 2 na Argen-
tina, a equipe de Felipão entra em 
campo com “uma mão na classifica-
ção”. Afinal, basta não ser derrotado 
em seus domínios. Empate sem gols 
ou por 1 a 1 classificam o Verdão às 
quartas de final, ao passo que os visi-
tantes precisam vencer ou empatar a 
partir de 3 a 3 para avançar de fase. 
Quem passar vai enfrentar o vencedor 
do duelo entre Grêmio e Libertad.

Decisões sul-americanas
Apesar da situação aparente-

mente confor tável e com mais de 
30 mil ingressos vendidos anteci-
padamente, o Palmeiras vai para o 
jogo pressionado após cinco jogos 
sem vitória, o que provocou protes-
tos da torcida depois do empate (1 
a 1) com o Vasco no fim de semana, 
pelo Brasileirão.

Antes, o time alviverde havia empa-
tado com o Godoy Cruz, perdido para o 
Ceará (2 a 0) pelo Brasileirão e elimi-
nado da Copa do Brasil pelo Internacio-
nal (5 a 4, nos pênaltis), e empatado 
com o São Paulo (1 a 1).  

Mais jogos
Mais duas equipes brasileiras têm compromisso hoje por competições continentais, 
ambas em casa. Ainda pela Libertadores, Cruzeiro e River Plate se enfrentam pela 

volta das oitavas de final às 19h15, no Mineirão, depois de empatarem sem gols na 
ida, na Argentina. Quem vencer enfrentará Cerro Porteño ou San Lorenzo. Já pela 
Copa Sul-Americana, o Fluminense recebe o Peñarol às 21h30, no Maracanã, com 
a vantagem de ter vencido o jogo de ida das oitavas de final por 2 a 0, no Uruguai. 

Quem avançar enfrentará Corinthians ou Montevideo Wanderers.
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