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Laudo é posto sob
suspeita e corte de
gratificação é suspenso

PÁGINA

03
Trabalhador cai de
6 metros e fica entre
a vida e a morte

PÁGINA

12
Fluminense faz
“peneirada” no
Estádio Olímpico

PÁGINA

14

O prefeito Leonaldo Paranhos apresentou ontem à tarde Thiago Stefanello como 
novo secretário de Saúde, que estava lotado na Prefeitura de Toledo. Stefanello 

chega com uma prioridade: pôr para funcionar o programa de atendimento imediato, que 
visa garantir internamento imediato a pacientes com risco de morte. 

Secretário de Saúde 
tem como prioridade
implantar a vaga zero 

l Pág. 4

S
E
C

O
M

Trânsito seguro
Alunos da Educação Infantil têm uma importante 
tarefa: multiplicar aos familiares as lições sobre 
como conviver com um trânsito seguro a todos. 
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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 
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de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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“A relação que temos 
hoje não precisa das 

características da Nova 
Rota da Seda, mas isso não está 
fechado, pelo contrário, está em 
discussão. (...) O Brasil não pode 
ser só uma loja que a China vai 

e compra itens. Tem que ser 
mais do que isso.”

Vice-presidente 
Hamilton Mourão, 

em Pequim, defen-
deu que as relações 

comerciais com a 
China devem evoluir no 

valor de troca. “Estamos na 
era do conhecimento. A eco-
nomia do século 21 é a eco-

nomia do conhecimento, esse 
é o passo adiante que temos 

que dar nessa relação”.  
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11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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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)

Nublado

O que o cidadão, pagador de impostos, pode esperar de posi-
tivo do País se o STF não se preocupa com as injustiças sociais 
daqueles milhões de miseráveis brasileiros sem ter o que comer e 
faz licitação extravagante para forrar a mesa de seus comensais, 
com artigos como lagosta, bacalhau, vinhos e uísques diversos etc 
com o País na pindaíba?

Ora, o governo tem coragem de propor reajuste nas contas pre-
videnciárias, de fazer campanha na mídia e mandar parlamentares 
sensibilizarem a sociedade, mas não tem a mesma disposição de 
providenciar o corte das extravagantes mordomias e despesas nos 
Três Poderes da República, por quê? Respondam, excelências!

O escárnio presente do STF com a sociedade mais carente, que 
não tem o que comer, envergonha a República e indigna qualquer 
cidadão. Essa licitação do STF não pode passar batido no Legislativo 
Federal, que tem a obrigação de fiscalizar os gastos públicos.

De fato, o STF está se lixando com a patuleia brasileira, que passa 
fome e que é numerosa.

Pois bem, de onde se espera que o sentimento de respeito, consi-
deração e justiça brote como água na fonte, eis aqui a grande decepção 
ao ler que o desembargador Kassio Marques, do TRF1, suspendeu a 
medida liminar que barrava a compra de itens de luxo como lagosta, 
bacalhau, vinhos, uísques pelo STF e argumentou que “a dignidade” 
da Corte exige essas iguarias.

E com a dignidade dos pobres trabalhadores brasileiros, espo-
liados com a cobrança de alta carga tributária, o “ilustre” desembar-
gador e o STF não se preocupam? Falta dinheiro para a educação, 
saúde e segurança, mas não falta para bancar o faustoso banquete 
de comensais no STF.

Em tramitação no Congresso está a proposta governamental da 
reforma da Previdência visando equilibrar as contas públicas e, assim 
mesmo, com o País numa pindaíba, os meritíssimos magistrados da 
Suprema Corte ainda desejam mesa farta com iguarias dos deuses? 
Depois querem exigir respeito da sociedade, como?

O Brasil precisa de um portentoso choque de moralidade e respeito 
nas áreas da administração pública. Não sabemos mais a quem apelar.  

 VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL 
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Giro PolíticoGiro Político
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Sanepar na Câmara
O gerente-geral regional da Sanepar, Renato Mayer 

Bueno, participará da sessão da Câmara de Cascavel dia 3 
de junho para falar sobre a implantação da nova captação 

de água no Rio São José, no Distrito de São Salvador, e 
sobre a ampliação do abastecimento. A Sanepar vem se 

tornando alvo de críticas - primeiro sobre a taxa obrigatória, 
segundo pela contaminação da água que teria causado 

surto de diarreia e depois o reajuste da tarifa (que acabou 
suspenso pelo Tribunal de Contas). Além disso, o presidente 

do Legislativo, Alécio Espínola, levantou a bandeira para 
municipalizar o serviço. Agora, Renato terá que responder 
sobre a possível contaminação com agrotóxico do futuro 

manancial e sobre processos de indenização de áreas que 
estão na Justiça.

 

Santo de casa?
Para muitos, a vinda de Thiago Stefanello para o cargo 

da Secretaria de Saúde desprivilegiou os cascavelenses - 
polo em saúde. Não que falte competência, mas é que a 

preferência deveria ser dada a um conterrâneo. Paranhos 
disse que discutiu outras hipóteses, como Jorge Santos, 

presidente da Associação Médica, que inclusive abrirá as 
portas da categoria a Stefanello: “Temos vários nomes, 
conversei com várias pessoas. Queríamos alguém com 

isenção total. Todo nome cogitado já apresenta rejeição. 
O Thiago não tem rejeição nem aprovação. Vai depender 
do trabalho dele agora. Não importa para nós a situação 

geográfica, o importante é termos menos rejeição”.

Após apelo parlamentar 
e do funcionalismo público, 
o prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) suspendeu o 
cor te do pagamento do 
adicional de insalubridade 
para servidores da Secreta-
ria de Saúde. A medida seria 
tomada a partir de um laudo 
contratado pelo Executivo 
municipal e seria aplicada 
em julho, atingindo 350 fun-
cionários, com impacto de 
R$ 1,8 milhão por ano nos 
cofres públicos. 

Agora, nos próximos 
três meses haverá um 
pente-fino no levanta-
mento para verificar se 
tem legalidade. “Houve 
uma audiência pública 
da Câmara, proposta por 
agentes comunitários 
da saúde, na qual ficou 
decidida a contratação de 
uma empresa para fazer o 
laudo para reconhecer o 
adicional à categoria. Pre-
liminarmente, reconheço 
esse direito do servidor. 
Esse laudo trouxe também 
um diagnóstico de que a 
prefeitura deveria retirar 
insalubridade e periculo-
sidade dos dentistas”, 
explica Paranhos.

O problema, conforme 
aler ta da Comissão Per-
manente de Saúde, do 
Conselho de Odontologia 
do Paraná e do Sismuvel 

Luz em 
condomínios
O vereador Sebastião 
Madril (PMB) apresentou 
indicação pedindo o fim 
da cobrança cumulativa 
de iluminação pública 
de quem mora em 
condomínios. Ele pede 
ao chefe do Executivo 
que encaminhe à Câmara 
projeto alterando a Lei 
6.572/2015, que trata 
do tributo. Para Madril, 
deve ser incluído na lei 
um dispositivo que vede 
claramente a incidência 
simultânea sobre o 
condomínio, que rateia o 
custo da energia elétrica 
entre as unidades, e 
sobre a conta de luz 
individual de cada 
unidade.

Canudinhos de fora
Depois de toda discussão e 
polêmica na Câmara sobre 
a proibição de canudinhos 
plásticos no comércio, 
caberá ao prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) decidir 
a bomba: sanciona ou 
não projeto que rendeu 
“repúdio” dos lojistas? 
Questionado a respeito, 
Paranhos respondeu: “Se eu 
tivesse o vice aqui, eu sairia 
só para não sancionar essa 
lei. Com todo respeito, na 
pauta de prioridades isso 
está longe”. Sem desmerecer 
a iniciativa, Paranhos alegou 
que há outras questões 
a serem discutidas e que 
o próprio Executivo está 
dando o exemplo e que 
trocará os copos plásticos na 
rede municipal por canecas 
personalizadas.

Prefeito suspende
corte por 90 dias 

Mudanças com o laudo
O laudo indicou que nem todos os funcionários que recebem 
a gratificação estão expostos a ambientes insalubres, inclusive 
atendentes de UBSs, farmácias e UPAs, agentes administrati-
vos e auxiliares de assistência social. Também deixará de ser 
pago adicional de periculosidade para profissionais que man-
têm contato constante com produtos perigosos - a 104 den-
tistas. O laudo indica que esses profissionais deverão receber 
por insalubridade. Ao mesmo tempo, outros 393 servidores 
que atuam no combate à dengue durante o verão passarão a 
receber a gratificação nesse período. 

(Sindicato dos Servidores 
do Município de Cascavel), 
é que os dentistas teriam 
direito constituído do adi-
cional, o que colocaria 
em xeque a credibilidade 
do estudo. “Precisamos 
entender: a empresa fez 
um laudo e esse laudo não 
traz que existe uma juris-
prudência garantindo aos 
dentistas essa periculosi-
dade, defino esse laudo 
como imper feito. Vamos 
estudar o que aconteceu. 
Se comprovado que está 
incompleto, vamos pedir 
a devolução do dinheiro”. 

A medida teve origem 
em um laudo sobre Medi-
cina do Trabalho apresen-
tado em dezembro e 2,3 
mil servidores da Saúde 
foram analisados. O verea-
dor Roberto Parra (MDB) 
havia demonstrado preocu-
pação, inclusive com possí-
veis ações na Justiça contra 
a prefeitura. O discurso teve 
apoio de Josué de Souza, 
presidente da Comissão de 
Saúde, e do presidente da 
Câmara, Alécio Espínola. 

O adicional de insalubri-
dade é uma gratificação 
paga para profissionais 
que enfrentam algum risco 
de saúde durante o traba-
lho. O bônus varia de R$ 
200 a R$ 400 por mês.  
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Para atender ao plano de 
governo da atual gestão, o novo 
secretário de Saúde, Thiago Stefa-
nello, terá como missão o decreto 
que implantará o PAI (Programa 
Atendimento Imediato). Embora 
elaborado por Rubens Griep, que 
pediu demissão, Stefanello terá 
que arcar com as consequências 
da medida defendida por Leonaldo 
Paranhos, que considera que essa 
ação completa os planos estabe-
lecidos na campanha. “O paciente 
com risco de morte precisa de um 
atendimento diferenciado - chega 
ao hospital e precisa de UTI [Uni-
dade de Terapia Intensiva], caso 
contrário vai a óbito. Estou insis-
tindo nisso há algum tempo, vamos 
colocar em prática, se possível 
semana que vem, pelo decreto que 

Vaga zero será prioridade
determina que, pelo médico regu-
lador, se identificar a necessidade 
de internação, independentemente 
se há leitos do SUS ou não, vai 
internar. É a determinação”, explica 
o prefeito. “Enfrentei barreiras jurí-
dicas, encontramos o caminho e 
vamos colocar em prática. O Estado 
vai pagar essa internação. O decreto 
cria um comitê que vai acompanhar 
o desempenho desse programa”.

Após atuar na secretaria do 
Governo de Cida Borghetti como 
subchefe da Casa Civil, Stefanello 
foi nomeado ontem secretário de 
Saúde de Cascavel - ele pediu exo-
neração do cargo na Prefeitura de 
Toledo, onde estava lotado. Thiago 
já foi secretário de Saúde de Toledo 
e de Corbélia, diretor do Hemocen-
tro de Cascavel, superintendente 

do Hospital Bom Jesus e secretá-
rio de Governo e Gestão pública de 
Toledo. “É uma realização pessoal 
e profissional. Tenho dez anos de 
experiência na saúde”, enfatiza 
Stefanello, que esteve reunido 
ontem com Griep para saber como 
estão os trabalhos na secretaria. 

Além do PAI, o secretário tem pela 
frente a execução do hospital de reta-
guarda.  Sobre interesse futuro em 
disputar a eleição para prefeito em 
Corbélia, Stefanello garantiu ter assu-
mido um compromisso com Paranhos: 
“Nunca fui candidato. Ao aceitar o 
cargo, já disse que está fora de cogita-
ção - a não ser que não cumpra o que 
a população espera -, mas meu com-
promisso com Cascavel é até 2020”.
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Cascavel sedia Congresso Estadual
 O Município de Cascavel sedia 

nesta quinta (23) e sexta-feira 
(24) o 35º Cosems (Congresso 
Estadual de Secretários Munici-
pais de Saúde do Paraná) - um 
dos mais importantes encontros 
anuais sobre saúde pública do 
Estado, que este ano tem como 
tema “Desafios Contemporâneos 
da Gestão do SUS”. O credencia-
mento começa às 8h de quinta-
-feira (23), com aber tura oficial 
às 19h no anfiteatro da reitoria 
do Centro Universitário FAG.

O objet ivo do Congresso 
é propiciar o intercâmbio de 
experiências municipais bem-
-sucedidas no SUS, estimular, 
for talecer e divulgar as ações 
de municípios que inovam nas 
soluções visando à garantia 
do direito à saúde, dar visibili-
dade às práticas de saúde na 
abrangência da gestão municipal 
segundo a realidade dos territó-
rios e promover um espaço para 

a troca de experiências e refle-
xões sobre a gestão e organiza-
ção de ser viços de saúde.

O evento segue na sexta-feira 
(24) e será encerrado às 16h30, 
com premiação dos três melho-
res trabalhos apresentados na 
Mostra “Experiências Munici-
pais”, que reúne 140 experiên-
cias exitosas em saúde de todo 
o Estado. Dessas, 14 são da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Cascavel.

Objetivos
A Mostra visa reconhecer, identi-
ficar e premiar experiências com 
resultados de impacto para a 
saúde da população, desenvolvi-
das no Paraná na área da saúde; 
promover o relato e a troca de 
experiências entre os profissio-
nais e órgãos do serviço público 
na área da saúde e valorizar os 
trabalhadores do SUS e os líderes 
comunitários, comprometidos com 
desenvolvimento da melhoria do 
SUS no Paraná. 

Congresso Nacional
Os municípios também já tiveram selecionadas experiências exitosas para o 35º 
Conasems, que será realizado de 2 a 5 de julho, no Ulysses Centro de Conven-
ções, em Brasília, com o tema “Diálogos no Cotidiano do SUS”. Na ocasião será 
realizada a 16ª Mostra Brasil - aqui tem SUS, com projetos bem-sucedidos de 

todos os estados brasileiros. Cascavel participa com três trabalhos selecionados.
A Mostra Brasil dá oportunidade para divulgação ao trabalho das secretarias 

municipais de Saúde de todos os estados do País, com objetivo de mostrar pro-
jetos que dão certo e que podem inspirar profissionais de saúde e gestores.

Os melhores projetos, por região, serão premiados com o valor de R$ 10 mil; os 
melhores, por Estado, serão registrados em vídeo na próxima temporada dos 

Webdocs Brasil, aqui tem SUS, e os outros premiados por tema e por sala serão 
contemplados com medalhas e certificados.

 Não tem desculpa para a 
preguiça. O próximo domingo 
(26) está recheado de opção 
para todos os gostos em Cas-
cavel. E a Feira do Teatro é o 
ponto de par tida e chegada 
para várias atividades físicas e, 
ao mesmo tempo, educativas, 

Domingo tem treino, 
pedalada e caminhada

beneficentes e conscientizadoras, 
como par te da programação do 
Maio Amarelo. Haverá treino de 
corrida, caminhada e pedalada, 
numa promoção da Fundação 
Municipal de Espor te e Cultura 
em parceria com entidades e 
órgãos de segurança.

Pedal da 
Integração
Também com largada na Feira 
do Teatro, às 9h, será realizado 
o Pedal da Integração - con-
vivendo bem no trânsito. O 
convite é para quem prefere a 
bike. A concentração será na 
Rua Duque de Caxias. Haverá 
ponto de hidratação, frutas e 
sorteio de brindes.
Esta ação tem parceria da Polí-
cia Militar e da ACC (Associa-
ção dos Ciclistas de Cascavel). 
Para participar basta entregar, 
no dia do evento, 1 quilo de 
alimento não perecível, que 
será destinado a famílias 
previamente cadastradas no 
Provopar Cascavel.
Informações sobre o evento 
com Daniel Scalco, pelo tele-
fone: 99941-1921.

2º Treino Feira do Teatro
Com largada às 8h, será realizado o 2º Treino Feira do Teatro em parceria 

com a Associação Acorrer. De acordo com o diretor de Esporte e Lazer, Daniel 
Scalco, é um encontro específico para treino de adeptos de corrida, com 

saída e chegada na Feira do Teatro, com hidratação e frutas no local por conta 
dos organizadores.  A inscrição é solidária e pode ser confirmada no dia do 

evento, mediante entrega de donativos, que podem ser fraldas ou material de 
limpeza. Arrecadação será entregue ao Provopar.
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 Despertar cidadão
Para a secretária de Educação, Marcia 

Baldini, a escola tem papel fundamental 
de trabalhar a formação da criança e 

despertar desde muito cedo a conscien-
tização sobre um trânsito mais seguro: 
“Nós sabemos que se a criança recebe 

essa formação já na escola, automatica-
mente ela irá cobrar essa consciência da 
família para que façam o que é correto. 

É um trabalho muito importante que 
esse Cmei e outras unidades educa-

cionais do município vêm realizando”, 
disse a secretária, que fez questão de 
reforçar que “a Educação no trânsito é 

responsabilidade de todos nós”. 

 Eles são pequenos no tama-
nho, mas têm uma capacidade de 
aprender que surpreende! São os 
alunos da Educação Infantil, que, 
mesmo na mais tenra idade, são 
apresentados a temas importan-
tes e dão uma verdadeira lição em 
casa, repassando aos familiares o 
que aprendem no Cmei.

Um belo exemplo disso é a ativi-
dade que foi realizada esta semana 
em alusão ao Maio Amarelo no 
Cmei Alzira Pires Stocker, no Bairro 
Pacaembu. 

As professoras Karlla Shabrina 
e Estela Stein Scalcon e a agente 
de apoio Sandy - que atendem a 
turminha da pré-escola A - prepa-
ram um rico cenário para que os 
alunos pudessem desenvolver, na 
prática, as mais diversas situações 

Educação Infantil dá 
lição de trânsito seguro

de trânsito, que envolvem respeito 
às leis de trânsito e às pessoas 
que fazem parte do trânsito.

Convidados
A atividade foi tão proveitosa que todas as turmas do Cmei foram convidadas e 
conferir e a aula prática chamou a atenção até mesmo das turminhas do berçá-
rio. Com protótipos de automóveis feitos de caixas de papelão e EVA, os alunos 
alternavam seus papéis sociais entre pedestres e motoristas, trafegando pelas 

ruas da pequena comunidade confeccionada pelas educadoras.

FOTOS: SECOM

Conceitos
Antes da parte prática, a professora 

reforçou os conceitos de trânsito 
que já haviam sido trabalhados em 
sala de aula, como a importância de 
atravessar na faixa de pedestres, o 
significado de placas e das cores do 
semáforo, além de outros aspectos 
importantes para fazer um trânsito 
mais seguro. A resposta dos peque-
nos para cada questionamento da 
professora estava na ponta da lín-

gua e, na hora de partir para a parte 
prática, cada um sabia direitinho 

como devia se comportar para que 
os acidentes não acontecessem.
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Na cama você olha para o reló-
gio são 6h     ; você pisca    e 
já são 6h40. No trabalho você 

olha para o relógio são 9h; 
você pisca e são 8h50.
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Parabéns!
Itacir João Kani-

goski Dallagnol, Éros 
Carneiro, Everaldo 
Leall, Neide Maria, 
Helena Caetano e 
Mayara Kopceski.

Gente Fatos&gente@jhoje.com.br Cia

Se não fosse minha mente, 
minha meditação seria maravi-

lhosa.

Ester Guedes, 
em produção de 
Sérgio Macacari

O amor contagiante de Gisa Pyl e Mário Henrique Oliveira

Em lindo ensaio 
de Arivonil 

Policarpo, a 
deslumbrante 

Val Minatti

Oficina de Oratória
Nesta sexta-feira, das 19h30 às 23h30, 
tem Oficina de Oratória, organizada por 
Abracadabra Brinquedoteca e ministrada 
pelo professor Ricardo Marafon. Fica na 
Rua General Osório, 2.330. Ingressos a 
R$ 35. Informações: (45) 3306-3400.

Das Índias
Hoje e amanhã tem Oficina de 
Canto Clássico Indiano (DHRU-
PAD) no Teatro Municipal Sefrin 
Filho. Nos dois dias, o início é 
às 19h. Hércules Produções traz 

Ricardo Passos (Portugal), grande 
estudioso de diversas tradições 

musicais ao redor do mundo, para 
uma imperdível oficina de Canto 
Clássico Indiano. São apenas 30 
vagas. Informações e matrículas: 
(45) 9.9927-6423. Valor: R$ 100.

Clássicos do Rock
Luke toma conta do Botequim da 

Esquina nesta sexta-feira para 
uma noite de clássicos do rock!  



Esperidião da Silva, que desapareceu em 
dezembro de 1995. Meire vai até o aparta-
mento do Vaz com a desculpa de que precisa 
saber quantas pessoas vivem lá.

JEZABEL 
Jezabel repreende Hannibal por uma 

serva ter sido a responsável pela prisão de 
Baltazar. Jezabel pede a Hannibal que leve 
Baltazar até a presença do dela e do rei. Bal-
tazar diz a Hannibal que não sabe o paradeiro 
de Elias. Baltazar implora a Hannibal para ver 
sua filha e ele nega. Acabe pede a Obadias 
que agradeça à Joana. Obadias fica sem 
entender. Jezabel irônica diz a Obadias que 
Joana delatou Baltazar. Joana chora com a 
saída de Queila para o palácio. Queila consola 
Joana e diz que pedirá que ela seja sua serva 
pessoal. Joana vibra. Baltazar, preso, com 
Hannibal ao seu lado, está diante de Acabe e 
Jezabel. Baltazar diz a Obadias que sua filha 
é responsável pelo o que aconteceu. Obadias 
fica arrasado.

Pendleton para resolver o problema. Sérgio 
se irrita em casa para poder dar continuidade 
ao projeto e Joana se revolta. Nadine vai à 
casa de Marcelo e leva um jogo para ele e 
João. Lorena desabafa com Poliana sobre 
estar triste por seus pais não ficarem juntos. 
É revelado que Sophie tem um braço biônico. 
Nadine, João e Marcelo jogam juntos. Afonso 
mostra que Claudia está ativa no aplicativo 
de relacionamento que ele está usando. Em 
um encontro na escola, Claudia e Fernanda 
brigam. Enquanto isso, Débora provoca Luísa. 
Poliana pergunta para Pendleton se ele e sua 
tia estão namorando.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Rebeca vai novamente em encontro 

com as mães da Sé, na Praça da Sé. Ela 
quer saber melhor como funciona a ONG e 
recebe a informação de que o trabalho deles 
é mais como um protesto pela ineficiência 
pública com as buscas de desaparecidos. 
Rebeca também conversa com a fundadora 
do Mães da Sé, Ivanise Esperidião, que relata 
sua história real em busca da filha, Fabiana 

 ÓRFÃOS DA TERRA
Jamil divide com Laila sua desconfiança 

com a empresária síria. Teresa se decepciona 
com Norberto. Bruno se impressiona com as 
fotos de Martin. Laila flagra Bruno conso-
lando Marie e fica incomodada. Paul leva 
Dalila até a casa de jogos. Rania confiden-
cia a Aline sua desconfiança com as saídas 
noturnas de Miguel. Bruno consola Teresa. 
Valéria se anima quando Norberto diz que se 
casará com ela. Artur provoca Benjamin por 
seus sentimentos por Cibele. Helena procura 
Elias. Rania encontra uma mancha de batom 
na camisa de Miguel. Dalila/Basma finge indig-
nação ao ouvir Jamil pedir a Padre Zoran para 
investigá-la.

VERÃO 90
Herculano descobre que foi enganado 

sobre o patrocínio do seu filme. Mercedes 
comemora o clima ruim entre Quinzinho e 
Dandara. Diana sugere que Herculano faça 
uma consulta com Madá. Herculano promete 
se vingar de Jerônimo. Vera conta a Manu 
que Jerônimo será sócio da PopTV. Quinzi-
nho avisa a Herculano que o programa No 
Fusca com Manu foi indicado ao Grande Prê-
mio da TV. Manu impede João de confrontar 
Jerônimo. Dandara encontra uma fita com uma 
gravação de Nicole ameaçando Quinzinho.

A DONA DO PEDAÇO
Maria chega à casa de Marlene em São 

Paulo. No mesmo momento, uma casa ao lado 
é invadida por uma família, e Maria não deixa 
Marlene denunciar Eusébio e os parentes. 
Evelina vai à casa dos Matheus para desco-
brir o paradeiro de sua neta Fabiana e decide 
falar com a polícia. Zenaide é obrigada a fugir 
com Virgínia para Vitória. Vicente e Miroel sur-
preendem Zenaide, que ordena que a filha 
fuja. Beatriz encontra Virgínia perdida na rua.

AS AVENTURAS DE POLIANA
A pulseira de Sophie continua não funcio-

nando e seu braço a incomoda. Ela procura 
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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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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.
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Em “Malhação”, Filipe revela a Joaquim 
que está interessado em Rita. Lígia 
encontra um antigo amigo no congresso 
e fala sobre Nina. Rita confidencia a 
Serginho que pode estar gostando 
de Filipe. A roda de rap é proibida no 
colégio por causa das pichações. Carla 
conta para Madureira os feitos de 
Marco. Marco questiona Anjinha sobre 
Cléber. Jaqueline pede para fazer o 
evento de rap na ONG, e Madureira 
conversa com Camelo. Anjinha não con-
segue se entender com Marco. Regina 
conta para Max que a filha de Rita é 
Nina. Rita comenta com Raíssa sobre a 
proposta de Filipe, e toma uma decisão.

Rita confidencia 
a Serginho que 
pode estar 
gostando de Filipe
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Sua capacidade de se adaptar às mudanças 
será destacada. Seria bom permanecer aberto às 
diferentes opções que se apresentam para você. 
Suas emoções reprimidas irão afetar a sua diges-
tão - certifique-se de evitar alimentos picantes.

Você vai se sentir inspirado para estabelecer 
um maior equilíbrio na sua vida. A sensação 
de cansaço lhe dá uma pista: uma noite tran-
quila seria o ideal, descanse na sua própria 
casa.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você fizer 
um esforço consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

Seu otimismo é evidente para aqueles que o 
rodeiam. Não hesite em espalhá-lo. Você está 
recuperando seus níveis de aptidão, especial-
mente na frente física e seus reflexos serão 
mais rápidos. Você vai se sentir mais leve.

Você vai encontrar uma maneira de criar mil coisas 
para fazer, mesmo que sejam triviais. A sensação 
de cansaço está prejudicando suas atividades e a 
resposta pode ser encontrada na sua alimentação. 
A falta de vitaminas é também um motivo.

Você vai ter a chance de aprender sobre si 
mesmo através de suas reações. Apesar de 
alguns momentos passageiros de cansaço, 
você estará em boa forma hoje. Revitalize-se 
através do esporte.

Você precisa ser delicado para poder obter 
satisfação. Será essencial controlar a sua 
impaciência, acima de tudo. Sua energia tende 
a ficar estável, mas não use isso como des-
culpa para o excesso na alimentação.

Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções 
subirão novamente à superfície e você con-
sequentemente terá dificuldade para controlar 
seus nervos quando fala.

Você se sente muito mais autoconfiante e mais 
à vontade quando se expressa em público. O 
relaxamento mental é a melhor forma de recar-
regar as baterias de hoje. Use a arte como uma 
forma de escapismo.

O esforço que você fizer hoje não será em vão. 
Procure apoio das pessoas que lhe rodeiam. 
Cuide de si mesmo e mantenha uma dieta 
equilibrada. Você precisa comer mais vege-
tais, já que está carente de alguns nutrientes.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, 
você vai precisar relaxar. Você poderia aproveitar 
isso para dar um passo atrás. O dia de hoje vai 
lhe trazer uma sensação de calma interior, que é 
favorável para recarregar as baterias emocionais.

Sua mente criativa irá permitir que você faça 
alguma coisa útil - não hesite em dar a sua 
opinião. Você vai achar fácil trabalhar, mas não 
se esqueça de fazer outra coisa depois para 
limpar sua cabeça.
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amigo do
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masso-
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Israel
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dos antes das 12 h

3/ice. 4/ecco — gade — rave. 5/robot — roman — solón. 6/bohème. 11/george soros.
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Ananias teve ferimentos graves e 
morreu no interior da ambulância 
antes de ser encaminhado ao hos-
pital, Socorristas tentaram reani-
má-lo, mas sem sucesso.

No mesmo veículo havia uma 
criança de seis anos que sofreu 
ferimentos leves.

No outro carro o condutor teve 
ferimentos moderados e foi enca-
minhado à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Tancredo Neves. 

n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Homicídios
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Confrontos
Mortes no trânsito
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 Será enterrado hoje, às 15h30, 
Cemitério do Distrito de Juvinópo-
lis, o corpo de Ananias Borges 
dos Santos, de 42 anos. Ananias 
morreu ao se envolver em um aci-
dente ontem de manhã na Avenida 
Piquiri, no Conjunto Julieta Bueno, 
em Cascavel. 

Os dois carros bateram de 
frente em uma curva. O carro que 
Ananias dirigia ficou parcialmente 
destruído e ele ficou encarcerado. 

Homem fica em estado 
grave ao cair de 6 metros

Adelir Gilmar Desbessell, 57 anos, 
ficou gravemente ferido ao cair de seis 
metros de altura na tarde de ontem 
em um estabelecimento comercial 
na esquina das Ruas Pernambuco e 
Pio XII, Centro de Cascavel. 

Conforme testemunhas, o 
homem trabalhava na troca do 
forro em uma obra nos fundos do 
prédio, quando caiu. Adelir ficou 
em estado grave, com fraturas em 
crânio, costelas e coluna. 

A vítima foi entubada ainda no 
local e, após ser estabilizada pelos 
socorristas do Siate, foi encami-
nhada ao HU (Hospital Universitário).

PASSE o leitor 
de QR Code do 
seu celular 
para assistir ao 
socorro à vítima 

CLÁUDIA NEIS

HOMEM fazia reparos no forro quando caiu

A VÍTIMA ficou encarcerada nas ferragens e não 
resistiu

Vítima de acidente será enterrada hoje



Posicione 
o leitor de QR 

Code do celular 
para assistir à 

operação
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Apesar de a morte de Amanda 
Cristina Almeida, 30 anos, ter sido 
suspeita de suicídio, o caso agora 
está sendo investigado pela Polí-
cia Civil de Cascavel. Isso porque 
ela sofria violência doméstica, con-
forme pessoas próximas à família. 

A mulher foi internada no 
último dia 10 de maio no HU 
(Hospital Universitário) após 
suposta tentativa de suicídio. A 
mãe dela já teria procurado a polí-
cia afirmando que a filha poderia 

Suposta vítima de suicídio 
sofria violência doméstica 

ter sido vítima de uma tentativa 
de homicídio por parte do marido, 
já que situações de violência dele 
contra ela eram comuns.

Ela morreu ontem e, de acordo 
com a Delegacia de Homicídios, 
o inquérito para apurar o caso já 
foi instaurado, mas o médico que 

avaliou as lesões pelo corpo des-
cartou inicialmente o homicídio. 

Agora a DH aguarda a necropsia 
para que um laudo definitivo seja 
apresentado. A DH afirma ainda 
que o suposto suicídio teria aconte-
cido por enforcamento. O laudo da 
necropsia deve sair em dez dias. 

MISTÉRIO

Homem é condenado 
à prestação de serviço 
Vilmar José Bonaszeski foi 
condenado a cinco anos e dois 
meses em regime semiaberto, 
mas a pena foi substituída por 
prestação de serviço à comunidade. 
A condenação é por dupla tentativa 
de homicídio. Conforme o processo, 
ele tentou matar a ex-namorada e 
a filha dela a facadas em setembro 
de 2013 no Bairro Alto Alegre, em 
Cascavel. Vilmar não aceitava o fim 
do relacionamento com Terezinha 
Aparecida Cândido de Souza e por 
isso teria atacado ela e a garota. O réu 
respondia ao processo em liberdade. 
Ninguém recorreu da sentença. 

Erramos
O Cmei do Bairro Cascavel 

Velho em que uma bebê de um 
ano e sete meses foi mordida 

por um cão na porta da sala de 
aula é o Cmei Maria Vaz Meis-
ter e não o Cmei Professora 

Mirian Ana Davlonta Boschetto, 
como divulgado na edição do 
HojeNews de terça-feira (21). 

Helicópteros do Exército Brasileiro e do governo federal, assim 
como equipes que fazem a segurança presidencial, realizaram 
na tarde de ontem manobras e voos de reconhecimento no 
Aeroporto Municipal de Cascavel. Informações extraoficiais 
dão conta que seria um procedimento realizado como teste de 
segurança para a vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná 
amanhã para a inauguração da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, 
em Capanema. Informações sobre o horário da chegada do 
presidente foram solicitadas à Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, mas não houve retorno. 
A princípio, ele chegaria a Cascavel às 13h e daqui seguiria 
de helicóptero até Capanema.
 

FOTOS: AÍLTON SANTOS 
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Cascavel Futsal
Com saldo de uma vitória, 
um empate e uma derrota na 
sequência como visitante nos 
últimos três jogos, o Cascavel 
Futsal volta para casa para 
reencontrar o torcedor após 
21 dias. A Serpente receberá o 
Blumenau/SC neste sábado, às 
19h, no Ginásio da Neva, pela 6ª 
rodada da Liga Nacional. Na última 
segunda-feira, o Tricolor empatou 
por 1 a 1 em Marechal Cândido 
Rondon e perdeu os 100% de 
aproveitamento na Série Ouro do 
Paranaense, apesar de seguir na 
liderança. Antes, na sexta-feira 
(17), havia sido derrotado em 
Joinville (SC) pela Liga, por 2 a 1, e 
na última quarta-feira (15) vencido 
em São José dos Pinhais pelo 
Estadual, por 3 a 1.

JOGAM HOJE
                  RECOPA

21h30 Athletico x River Plate

              COPA DO BRASIL
19h15 S. Corrêa x Palmeiras
21h30 Juventude x Grêmio
21h30 São Paulo x Bahia

              SUL-AMERICANA
17h Zulia x Palestino
19h15 Sol de América x Botafogo
19h15 Dep. Cali x Peñarol
21h30 La Equidad x Dep. Santaní
21h30 Liverpool x Caracas 

As equipes de Cascavel fizeram o fator casa prevalecer na 2ª etapa da Chave Ouro do Paranaense de Handebol Sub-18 e 
encerram a participação com 100% de aproveitamento, no fim de semana, no Ginásio da Neva. No feminino, o Santa Maria 
venceu o time de Sarandi por 19 a 14, enquanto no masculino, o time cascavelense venceu o de Alto Paraná por 20 a 19 e o 
de Arapongas por 24 a 12. Agora, no geral, as meninas têm três vitórias em três jogos e os meninos têm três vitórias e uma derrota 
em quatro partidas realizadas no Estadual. A 3ª etapa será realizada nos dias 17 e 18 de agosto em Toledo.

Os candidatos a craques do 
futebol brasileiro terão nova opor-
tunidade para tentar ingressar em 
uma das grandes equipes do País 
neste fim de semana, quando o 
Fluminense realizará uma seletiva 
no Estádio Olímpico Regional para 
atletas nascidos de 2004 a 2010 
(de 9 a 15 anos de idade).

A inscrição para os testes é a 
doação de um pacote de fraldas 
geriátricas, que será destinado 
ao Provopar. Aos par ticipantes, 
não é permitido o uso de chu-
teiras de travas no gramado 
do estádio cascavelense, e é 
necessário o preenchimento de 

Flu realiza seletiva
no Estádio Olímpico

um de autorização assinado por 
pais ou responsáveis.

Serão três dias de seletiva. Na 
sexta-feira (24), a partir das 13h, a 
programação está reservada para 
os jovens nascidos nos anos de 
2004 e 2005. No sábado (25), a 
“peneirada” terá início às 8h e será 
destinada aos nascidos nos anos 
de 2006 e 2007. No domingo (26), 
também a partir das 8h, as ativi-
dades serão para os nascidos em 
2008, 2009 e 2010.

Mais informações, e a ficha para 
inscrição antecipada, podem ser 
obtidas com o professor Milton Bar-
bosa, pelo telefone 99957-7753.

Canoagem
Equipe que está dentre as principais da canoagem brasileira graças também à 
comunidade esportiva cascavelense, o Clube de Regatas de Cascavel promove 

uma feijoada que realizará no dia 8 de junho (sábado) na Associação dos Mora-
dores do Itaipu e Caravelle, na Rua José do Patrocínio, na Região do Lago, em 
Cascavel. O evento contará com música ao vivo e tem ingressos disponíveis  

a R$ 35 (adulto) e R$ 15 (crianças de 6 a 12 anos).

 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL ATLETAS
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CASCAVEL, 22 DE MAIO DE 2019

1- NELSON NASCIMENTO E ROSILETE MODENA
2- CARLOS EDUARDO SEBEN E JHESSICA SCARLAT PELEGRIN
3- ALAN FRANCISCO FEITEIRA JUNIOR E ELENICE APARECIDA NUNES 
4- JULIANO PILON E CAMILA SIMIONI FELL
5- VALTER MORAIS DE MATTOS E LINDAMARA DA SILVA RIBEIRO
6- RODRIGO AUGUSTO CHERVINSKI E ALINE CRISTIANE DUDEK
7- JONI IRIGOYEN CAVALHEIRO E JUSSARA DE OLIVEIRA
8- CLAUDINEI FERNANDES E CAROLINE SILVA PEREIRA 

JO
S

I 
S

C
H

M
ID

T/
FP

V

Vôlei rumo à elite estadual
A equipe AABB/Cascavel mos-

trou que está na briga por uma das 
duas vagas para a elite do voleibol 
paranaense da categoria sub-19 
em 2020. No fim de semana, em 
casa, no ginásio de esportes do 
Colégio ESI Auxiliadora, o time cas-
cavelense disputou a 1ª etapa da 
Série B do Estadual da categoria e 
encerrou a participação empatado 
com o time de São José dos Pinhais 
na liderança da classificação, dentre 
as dez equipes no certame.

Ambas as equipes somaram 12 
pontos, mas a representação da 
cidade da região metropolitana de Curi-
tiba levou a melhor na relação entre 
sets vencidos e perdidos, ainda que 
Cascavel tenha levado a melhor no 
confronto direto, por 3 a 0.

As cascavelenses também ven-
ceram Caramuru/Ponta Grossa (3 
a 2), Castro (3 a 0) e Guarapuava 
(3 a 1), e perderam para Toledo (3 
a 2). Já o time de São José dos 

Pinhais também venceu Caramuru 
(3 a 1), Iporã (3 a 0), Santa Helena 
(3 a 1) e Telêmaco Borba (3 a 0).

Pelo regulamento do Estadual, 
após esses cinco jogos iniciais, 
as equipes enfrentarão mais seis 
rodadas na 2ª etapa, de 18 a 20 
de julho, em Telêmaco Borba, para 
definir as oito melhores campanhas 
que disputarão a fase final, de 8 a 
10 de novembro, em Guarapuava.

Diferencial
Para o técnico da AABB/Cas-
cavel, Lucas Figueira, o saque 
pesado foi decisivo para o bom 
desempenho da equipe nesta 
primeira etapa do Estadual. 

“Nesse início de temporada todas 
as equipes têm uma dificuldade 
maior, porém nós conseguimos 
encaixar nosso saque. Isso nos 
facilitou quebrando o passe das 
adversárias. Mas temos muito 
trabalho ainda pela frente por-
que pudemos observar que a 

equipe erra demais quando chega 
a metade dos sets e isso terá 

que ser corrigido para a próxima 
etapa”, comentou.
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