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O prefeito Leonaldo Paranhos pretende retomar o controle financeiro da bilhetagem 
do transporte público, hoje totalmente nas mãos da ValeSim, que é operada pelas 
duas empresas prestadoras do serviço. A decisão ocorre uma semana depois de 
o HojeNews revelar que mais de R$ 4 milhões em passagens pagas deixaram de 

ser usados pelos passageiros.  

Nas alturas
O preço do tomate voltou 

a subir e é encontrado a 
quase R$ 9 o quilo nos 

mercados. Para não ficar sem, 
o consumidor tem reduzido 

a quantidade comprada. A 
expectativa agora é da safra 

paulista e mineira, que pode 
reequilibrar a oferta a partir da 

segunda metade de junho.
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Bilhetagem dos ônibus
vai voltar à prefeitura
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Uopeccan completa 28
anos de história, luta 
e muitas vidas salvas
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Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

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

A educação brasileira passa por um profundo processo de transfor-
mação com a implantação da nova Base Nacional Comum Curricular. 
Precisamos estar prontos para esse processo, ajudar nossos professores a 
fazer essa transição e oferecer aos alunos ensino de qualidade e alinhado 
com os novos tempos. Para cumprir essa missão, precisamos enxergar 
a educação do futuro levando em conta três aspectos importantes: segu-
rança, pertinência e experiência.

O acesso às ferramentas tecnológicas que facilitam o consumo e a 
propagação do conhecimento já chegou a todas as camadas sociais. A 
tecnologia não é mais vista como uma barreira para o conhecimento. E 
seu uso começa cada vez mais cedo. 

Quando permitimos que alunos, a partir dos 6 ou 7 anos, se aventu-
rem em busca de conteúdo na internet é o mesmo que deixarmos esses 
estudantes atravessarem sozinhos uma avenida enorme e movimentada 
sem levá-los pela mão. Como educadores, temos a responsabilidade de 
guiá-los, oferecendo um aprendizado seguro e de qualidade. Essa segu-
rança só será garantida com conteúdos confiáveis, produzido por fontes 
que saibam aliar tradição e inovação.

Em momentos de transição, com a grade curricular sofrendo altera-
ções, os responsáveis por gerar conteúdo devem ter em mente que os 
temas e os materiais propostos devem ser pertinentes, perfeitamente 
alinhados com o momento e o novo perfil de estudante que temos em 
sala de aula. 

O mundo mudou, a forma de ensinar e interagir com o conhecimento 
também mudou. Os conteúdos que os alunos precisam aprender devem 
fazer sentido para eles. É preciso atribuir a esses materiais um significado 
prático, para que eles consigam responder “para que” estão aprendendo 
aquilo, a fim de que estabeleçam vínculos entre escola e vida, enxerguem 
a relação entre conteúdos de diversas disciplinas e, com isso, aprendam, 
percebendo que a escola tem sentido.

Para cumprirmos de fato nossa missão, precisamos encarar o grande 
desafio que é promover uma experiência capaz de envolver o estudante. 
Estamos diante de uma nova geração de alunos, que aprendem de forma 
muito diferente de como se aprendia dez anos atrás. É preciso entender a 
dinâmica dessa nova geração para organizar a aprendizagem de maneira 
que os estudantes se sintam incluídos e se identifiquem com os propósitos 
da escola, se envolvendo com o conteúdo.  

Os três pilares do aprendizado

Ministro do 
STF (Supremo 

Tribunal 
Federal) 

Marco Aurélio 
sobre vazamentos 

de conversas entre o 
ministro Sergio Moro 
e o procurador Deltan 
Dallagnol durante tra-
balhos da força-tarefa 

da Lava Jato. 

“Todos nós somos 
contra a corrup-
ção, mas não o 

combate a ferro e 
fogo, porque aí é retro-

cesso do Estado democrá-
tico de direito”.

DIVULGAÇÃO

Cleia Farinhas é gerente pedagógica da Editora Positivo



Transitar (que substituirá 
a Cettrans). Mas isso deve 
acontecer meio que logo.

Essa falta de controle do 
sistema teria ocorrido após 
uma mudança contratual na 
concessão do transpor te 
público, alteração conside-
rada inadequada por Para-
nhos. “Pretendemos reto-
mar o gerenciamento. Isso 
foi mudado, no meu enten-
dimento, de maneira errada. 
Poderia até renovar o con-
trato com a mesma base da 
licitação, mas quando muda 
depois, está errado. O con-
trato original estabelecia 
essa competência de con-
trole da receita”, explica 
Paranhos.

A mudança contratual 
ocorreu após o processo 
de prorrogação do prazo da 
concessão do transpor te 
público pelo ex-prefeito 
Edgar Bueno (PDT). O atual 
contrato vence em dezem-
bro de 2021. 

Embora Paranhos diga 
que não há controle na 
movimentação de bilhetes, 
o presidente da Cettrans, 
Alsir Pelissaro, alega que 
há um servidor do Municí-
pio na ValeSim que acom-
panha essas tabelas. “Há 
um acompanhamento de 
vales-transportes. Um fun-
cionário fica na ValeSim e 
tem acesso ao sistema, 
com todas as informações, 
o que ocorre desde a bilhe-
tagem”, assegura Pelissaro. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Árvores infrutíferas
Difícil pensar que um mero pedido de dilação de prazo para 
respostas de um requerimento tenha gerado tanto debate: 
opositores reclamaram da demora do Executivo municipal 
em responder questionamentos sobre o cancelamento da 

convocação de aprovados no concurso da Cettrans. A divisão 
parlamentar gera discussões acaloradas em plenário. Ontem 
foi a vez de Romulo Quintino (PSL), líder do Governo, reagir 

às críticas: “Toda sessão levamos uma surpresa. Ouvimos 
discursos com teor infrutífero na ausência de vontade de 
reconhecer as coisas que estão acontecendo em nosso 
município. Não querem entender, não tem quem faça 

entender”, reclamou.

Um passo
O vereador Paulo Porto (PCdoB) conseguiu ver ontem um 

fio de esperança nas contas do transporte público por 
meio da retomada do controle das tarifas pelo Executivo 

municipal: “É uma medida que vai ao encontro a cobrança 
por maior transparência do transporte e da ValeSim. Se 
Leonaldo Paranhos é gestor do contrato, deve exercer 

plenamente a gestão. O que só é possível com os números 
e mecanismos. É um avanço”.

O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) anteci-
pou ontem nova proposta 
que será encaminhada à 
Câmara de Cascavel: a 
retomada do controle finan-
ceiro da bilhetagem dos 
ônibus, hoje totalmente 
nas mãos da ValeSim, ope-
rada pelas duas empresas 
concessionárias. 

O assunto está em aná-
lise na Procuradoria Jurídica 
há pelo menos dois meses 
e foi constatada a total 
ausência de controle do 
poder público com o trans-
porte na questão financeira.

Desde que entrou em 
funcionamento exclusivo 
por meio de cartão magné-
tico, em 2015, a prefeitura 
teria deixado de controlar as 
movimentações de venda 
de bilhetes. E os números 
impressionam. Semana pas-
sada o HojeNews revelou 
que mais de R$ 4 milhões 
em créditos deixaram de 
ser usados pelos passa-
geiros. “Se perguntar quan-
tas pessoas embarcaram 
em abril não saberia dizer. 
Vamos retomar esse con-
trole, assim daremos mais 
musculatura para cuidar 
desse sistema. Voltar origi-
nalmente como era antes, 
com controle absoluto”, 
argumenta o prefeito.

A proposta do Executivo 
municipal está em elabora-
ção na Procuraria Jurídica 
e não estabelece o fim da 
ValeSim, mas um setor 
incorporado à autarquia 

Questão de ordem
Os vereadores ignoraram 
o Regimento Interno e 
usaram o plenário para 
se alfinetarem. Era para 
manifestar voto favorável 
ou contrário a conceder 
mais 15 dias para o 
Município responder. Em 
vez disso, partiram para 
o ataque. Foi pedido de 
questão de ordem atrás do 
outro. Josué de Souza (PTC) 
chegou a negar tempo a 
Pedro Sampaio (PSDB). 
“Ficou muito nervosinho, 
melhor se acalmar, para 
baixar a pressão”.

Agentes de trânsito
Os aprovados no concurso 
da Cettrans pediram 
ajuda aos parlamentares. 
Fernando Hallberg (PDT) 
disse que alguns chegaram 
a chorar no gabinete: é 
que após a aprovação e a 
convocação, eles pediram 
a conta do trabalho onde 
estavam registrados. 
Depois foi tudo cancelado.

Deu a receita!
“Enxurrada de requerimentos” 
é a estratégia para 
dificultar o trabalho da 
administração pública, afirma 
Romulo Quintino. “Usam 
requerimento para campanha 
política, para prejudicar o 
governo”. 

Precioso
O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola (PSC), fez 
homenagem no gabinete à 
Subseção Cascavel da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
pelos 45 anos de atividade. 
A entidade recebeu voto 
de louvor e aplauso. Nos 
corredores da Câmara, Olavo 
Santos (PHS) teve uma conversa 
com o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC), apelidado de 
“Precioso” pelo parlamentar. A 
conversa de corredor seria para 
pôr na mesa as desavenças. 
É que Olavo tem criticado 
severamente Paranhos e 
chegou a declarar que não era 
mais recebido pelo prefeito. 
Na sessão, Olavo 
atenuou as críticas.

Prefeitura pretende
retomar bilhetagem

Comitê para nova licitação
A retomada do controle financeiro da bilhetagem eletrônica 
é uma das preocupações da administração municipal, após as 
obras de readequação do perímetro urbano e investimento 
nos terminais de passageiros e vias por onde passam os ôni-
bus. Porém, com a previsão de fim de contrato com as empre-
sas que prestam o serviço, um comitê será organizado para 
planejar o novo formato de licitação do transporte público.
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PRESIDENTES
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Leopoldo Nestor Furlan  atual presidente

Hospital do Câncer Uopeccan
completa 28 anos de história

A União Oeste Paranaense de 
Estudos e Combate ao Câncer 
foi fundada no dia 12 de junho 
de 1991, quando se escrevia a 
primeira página da história da 
Uopeccan. O atendimento de fato 
deu início no Hospital Regional de 
Cascavel, entre 1998 e 1999, com 
apenas 35 leitos e com a Bomba 
de Cobalto. A instituição já recebia 
pacientes de Cascavel e região.

Com a demanda de pacientes 
se viu a necessidade de buscar um 
local maior. “Foi quando a prefeitura 
nos doou uma parte desse imóvel e 
a gente iniciou a construção da Casa 
de Apoio, que aloja 60 pacientes e 
acompanhantes quando necessá-
rio para aqueles que buscam trata-
mento na Uopeccan”, afirma Ciro 

A estrutura do escritório comercial do 
grupo BR Malls, responsável pelo Shopping 
Catuaí, em Cascavel, começa a ser construída 
junto à obra iniciada do empreendimento. A 
informação foi confirmada pela empresa. O 
local deve servir para trabalhos administrati-
vos e venda de espaços do shopping. 

A movimentação de máquinas cha-
mou a atenção de curiosos na tarde de 
ontem. Contêineres eram descarregados 
no local e instalados.

Mas o que os cascavelenses esperam 
mesmo é a retomada das obras, o que só 
vai acontecer quando 80% dos espaços esti-
verem comercializados. O percentual ven-
dido não foi informado, mas a última infor-
mação repassada pela direção da empresa, 
em meados de maio, era de que cerca de 

Matriz e filial
Atualmente o hospital conta com mil colaboradores entre Cascavel 

e Umuarama e mais de 600 voluntários divididos entre matriz e 
filial. A Uopeccan presta atendimento por meio de convênios, aten-

dimento particular e pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
A instituição é filantrópica, sobrevive de doações da comunidade, 
eventos beneficentes, Nota Paraná, cofrinhos distribuídos pelos 

municípios da região, enfim, soma de toda a dedicação e confiança 
depositada na Uopeccan. A Uopeccan tem uma história de muito 

trabalho e dedicação cuja fundação foi através de um grupo Rotaria-
nos do Rotary Club Cascavel, Rotary Club Harmonia e de membros 

da sociedade, “hoje nós contamos com o apoio de toda a socie-
dade, empresariado e comunidade em geral de Cascavel, noroeste e 

sudoeste do estado do Paraná”, diz Ciro Kreuz.

Transplantes
Atualmente, o Hospital do Câncer 
Uopeccan é a única instituição do 
interior do Paraná credenciada a 
realizar transplantes de medula 
e fígado. Mais uma grande con-
quista para a instituição, que preza 
pela humanização. O projeto 
para a construção da Central de 
Transplante está a caminho, como 
explica o presidente da Uopeccan, 
Leopoldo Nestor Furlan: “Uma 
obra de em torno de 2.800 metros 
quadrados para fazer a mudança do 
transplante de rim e de pâncreas”.

Antonio Kreuz, presidente do Con-
selho Superior.

Segundo ele, a chegada da 
bomba de cobalto foi o início de 
um sonho, a construção do com-
plexo hospitalar Uopeccan. O pri-
meiro bloco construído após a 
Casa de Apoio foi a radioterapia, 
que recebeu na época um novo 
equipamento, o acelerador linear.

Com o passar dos anos, cada 
vez mais pessoas se juntaram na 
missão de prestar atendimento de 
qualidade e humanizado. 

CONTÊINERES serão usados por equipe de vendas 

Catuaí: Escritório comercial é instalado em obra

65% dos espaços estavam vendidos.
Após um longo impasse jurídico por 

conta de impactos ambientais que a obra 
causaria, a liberação para a construção foi 

anunciada em 2016. Contudo, até hoje não 
retomada. No início de maio representantes 
da empresa anunciaram apenas que a inau-
guração do local será em outubro de 2020. 
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ª 18 de janeiro de 1943
V 05 de junho de 2019 FO

TO
S

: 
A
R

Q
U

IV
O

 P
E
S

S
O

A
LCausa

“Um guerreiro”. É assim que 
Geruza Mello de Brito, uma das 
filhas de Avay Mello, define o pai. 
Avay nasceu em Santa Catarina em 
1943 e vivia em Cascavel desde os 
16 anos, graças à vontade da mãe 
de tentar a vida em outro lugar.

Ele trabalhou como motorista do 
transporte público e foi presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em 
Transporte Coletivo durante três 
mandatos consecutivos.

Em Cascavel ele constituiu uma 
grande e amada família com a 
esposa, Rosenir Mello. Os dois 
residiram a maior par te da vida 

Um homem bondoso
no Bairro Santa Felicidade. O casal 
teve cinco filhos e precisou lidar 
com a difícil perda de um deles, 
Horacy Mello.

Há aproximadamente dez anos 
ele e a esposa passaram a residir 
no Bairro Neva. 

Para Geruza, Avay foi um grande 
exemplo. “Ele deixou um legado 
muito bonito.  Todos que o 
conheceram sabem que ele era 
uma pessoa boa e que pensava 
mais nos outros do que em si 
próprio. Para ele, impor tava que 
os outros estivessem bem”, 
descreve, emocionada.

Alegrias simples da vida
A filha Geruza Mello de Brito conta que um dos motivos de feli-

cidade do pai era ir à Quarta Igreja Quadrangular. Além disso, Avay 
gostava muito de ter a família por perto, tanto nos momentos bons 

quanto nos ruins. “Ele gostava de ver todos os filhos reunidos e 
todo o mundo bem, fazia tudo o que podia para ajudar”, relata.

Ela cita uma das lembranças com o pai que a marcou 
muito: “Não é uma lembrança muito feliz, mas é algo do qual 
eu nunca irei me esquecer. Eu fui com ele fazer a hemodiá-

lise e em um dado momento ele segurou for te a minha mão e 
disse que eu estava dando vida a ele”. 

Avay Mello tinha diabetes e por 
conta da doença desenvolveu um 
problema renal crônico. Ele fazia 
hemodiálise para filtrar e limpar o 
sangue, mas no dia 5 de junho os 
rins não resistiram mais. Avay dei-
xou a esposa e quatro filhos: Eve-
lin, Reni, Geruza e Débora Mello, 
além de 14 netos e sete bisnetos.  

GERUZA e Avay; para ele, felicidade era ter os 
filhos por perto
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

Normalizar
Para o preço voltar a ser atrativo 
ainda vai um longo caminho: 
depende de as temperaturas subi-
rem. E olhe que o inverno só começa 
na outra semana. 
Contudo, o analista de mercado Olívar 
da Rocha espera que a colheita paulista 
e mineira seja melhor e ajuste um 
pouco o mercado. “A partir do dia 20 
deste mês deverão ser colhidas planta-
ções de São Paulo e de Minas Gerais. A 
tendência é de os preços começarem 
a cair com o aumento da oferta do 
produto no mercado”.  

O recuo do preço do tomate 
mês passado não durou muito. É 
possível tomar susto após susto 
a cada ida ao mercado. Esta 
semana, por exemplo, o produto 
chegou a R$ 8,99 o quilo, mas 
os preços têm variado entre R$ 7 
e R$ 9. Motivo: o clima não está 
colaborando para uma boa safra. 

O analista de mercado Olívar da 
Rocha explica que a compra do pro-
duto é feita por safras em diver-
sas regiões do País. De janeiro a 
abril o tomate longa vida é com-
prado de Santa Catarina e em 
maio é a produção paranaense 
quem abastece o mercado.

“Já era para estarmos com-
prando da safra paulista, mas, 
devido à queda de temperatura na 
metade de maio a safra de São 
Paulo também sofreu queda”. 

Ele explica que o normal, para 
esta época do ano, é aproveitar 
de 80 a 90% da plantação, mas 
o frio altera o cenário e alguns 
produtores colheram apenas de 

Tomate mais barato 
só quando esquentar

Quantidades menores 
Se não dá para ficar sem, dá para reduzir. É isso que a autônoma Ivanir Crosa 

faz. Ela até selecionou dez tomates, mas acabou levando apenas quatro. 
“Geralmente eu compro um quilo, mas com o preço a quase R$ 9 pesa muito 

no bolso comprar várias unidades”.
Se em casa o volume reduz, na Ceasa (Central de Abastecimento S/A) isso 

também ocorre. De acordo com o analista de mercado Olívar da Rocha, apenas 
um caminhão com 15 toneladas chega por dia. Quantidade vendida para mais de 
50 municípios da região.  Os mercados também preferem não arriscar e compram 

menos. “Há uns 60 dias, quando estava mais calor, a gente chegava a trabalhar 
com 500 quilos por dia de tomate, mas hoje estamos comprando 120 quilos”, 

conta o gerente de mercado Gilmar Gomes.  

30 a 40% da safra. 
Apesar do valor alto, o produto 

continua dentro de algumas casas. 
O gerente de mercado Gilmar 
Gomes conta que o tomate ainda 
é o produto mais procurado dos 
hor tifrutis. “Os preços são tem-
porários e o consumidor não 
deixa de comer. Alguns clientes 
passam dois tomates no caixa, 
mas estão comprando”.  

Substituições 
Com o preço nas alturas, o jeito é 
o consumidor buscar alternativas 

para não ficar sem salada. 
De acordo com o gerente de 

mercado Gilmar Gomes, o pepino 
e a alface estão entre os produtos 

preferidos dos clientes. Quem com-
prova é o engenheiro agrônomo 

Helvecio Garla, que foi ao mercado 
comprar pepino. “Nós não ficamos 
sem salada em casa. Então selecio-
namos bem antes de comprar”. No 

entanto, Helvecio também levou 
tomate: mas apenas dois. 

CONSUMIDOR analisa o 
preço antes de comprar
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Espaço APAExonado

Sábado tem Arraiá 
APAExonado
Vai ter muita pipoca, pinhão, quentão e guloseimas 
em mais uma edição do Arraiá APAExonado. Será 
neste sábado (15), a partir da 14h, no ginásio de 
esportes da Apae de Cascavel. 
As barracas típicas com participação das empresas 
parceiras vão comercializar bolos, pastel, cachor-
ro-quente, algodão-doce, maçã do amor, canjica, 
pamonha, milho verde e muito mais. E, para a diver-
são das crianças, a barraca da pescaria também não 
poderia ficar de fora. Estão programadas apresenta-
ções de danças e diversão na cama-elástica, piscina 
de bolinhas e chute a gol. A tarde animada ainda 
terá a participação de apresentadores de rádios e 
tevês dos meios de comunicação de Cascavel.   

O Exército Brasileiro é um dos 
maiores patrimônios da área de 
defesa da nação e faz jus ao seu 
grito de guerra: Braço Forte Mão 
Amiga! O laço com a sociedade 
se estreita e se fortalece a cada 
dia, principalmente por conta de 
gestos como este: uma visita ao 
15º Blog em Cascavel pelos alunos 
da Apae atendidos pelo ensino EJA 
(Educação de Jovens e Adultos). 
Eles participaram de uma série de 
atividades, atendendo convite feito 
pelo tenente-coronel Marcio de Lima 
Ribeiro, comandante do batalhão.

Os alunos conheceram as 
instalações e os veículos utili-
zados durante os treinamentos 
no campo ou em operações. Eles 

Visita ao Exército: braço 
forte e mão amiga da Apae

também ficaram encantados com 
as músicas apresentadas pela 
Banda do Exército. 

O presidente da Apae de Cas-
cavel, Evilasio Schmitz, esteve pre-
sente e agradeceu ao Exército a 
oportunidade oferecida aos alunos 
de conhecer os serviços prestados 
pelo Exército ao Brasil.  

O ARRAIÁ APAExonado já é tradição e promete levar um bom público para a Apae neste sábado 
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 MALHAÇÃO
Thiago não consegue se aproximar de Jaque-

line. Para provocar Marco, Carla beija Madureira. 
César leva Milena à festa de Jaqueline, que fica 
radiante com a presença da irmã. Todos conhecem 
Milena. Lara fala mal de Rita para Filipe. Nanda 
desconfia do namoro de Rita e Guga. Milena sente-
-se mal e acaba se ferindo. Vânia cuida de Milena. 
Lúcia chega à festa, e todos se emocionam. Anjinha 
e Cléber namoram escondidos.

ÓRFÃOS DA TERRA
Fauze e Santinha se interessam um pelo outro. 

Valéria e Camila ficam amigas. Norberto sofre com o 
comportamento de Valéria. Paul fala com Fauze, e dis-
farça quando Dalila chega. Santinha desconfia da origem 
do dinheiro de Miguel. Cibele e Padre Zoran recebem 
Davi no instituto de refugiados. Abner decide abrigar Latifa 
em sua casa. Cibele e Davi se beijam. Elias descobre que 
o food-truck de Missade foi roubado.

A DONA DO PEDAÇO 
Vivi teme a reação de Camilo ao ver suas 

fotos, e Fabiana e Kim incentivam a blogueira a 
não se importar. Os policiais provocam Camilo ao 
ver as fotos de Vivi na internet. Tonho entrega uma 
encomenda na casa de Lyris e ela se interessa 
pelo rapaz. Agno desconfia do comportamento de 
Lyris. Régis contrai dívidas de jogo e sofre amea-
ças. Ellen conversa com Maria da Paz sobre Régis. 
Márcio sonda Abel sobre seus sentimentos por Brit-
ney. Antero comunica a Eusébio que encontrou dois 
homens que podem ser seu pai.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Eric e Hugo acusam João de ter trazido os 

marginais para o colégio, Filipa o defende. Kessya 
grava o comercial Fios Maravilha. Fingindo ser da 
equipe de reforma, 3 homens vasculham a casa de 
Arlete, que não desconfia da armação. Lindomar se 
lembra de um envelope entregue por Ciro antes de 
sua morte. Vini chega à escola com um aparelho extra 
bucal, e é zoado pelos colegas. Marcelo pede aos alunos 
que criem programas de TV de diferentes gêneros. Wal-
disney desconfia de que os supostos membros da equipe 
de reforma na casa de Arlete estejam procurando algo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Eric e Hugo acusam João de ter trazido os 

marginais para o colégio, Filipa o defende. Kessya 
grava o comercial Fios Maravilha. Fingindo ser da 
equipe de reforma, 3 homens vasculham a casa de 
Arlete, que não desconfia da armação. Lindomar 
se lembra de um envelope entregue por Ciro antes 
de sua morte. Vini chega à escola com um apare-
lho extra bucal, e é zoado pelos colegas. Marcelo 
pede aos alunos que criem programas de TV de 
diferentes gêneros. Waldisney desconfia de que os 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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CASCAVEL, 12 DE JUNHO DE 2019

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

Em “Verão 90”, Mercedes ameaça Vanessa. João 
diz a Giovana que não descansará enquanto não pro-
var sua inocência. Vanessa convence Quinzinho a vol-
tar para casa. Horácio tenta animar Quinzão, que está 
deprimido por causa de Lidiane. João pede Manu em 
casamento. Marco Aurélio avisa a Ticiano e Dandara 
que eles se despedirão do Brasil abrindo o show de 

Beto Falcão. Patrick tenta fazer Gisela acreditar que ele 
não se envolveu com Tânia. Raimundo convida Janaína 

para jantar. Jerônimo é barrado na Dr. Spock.

supostos membros da equipe de reforma na casa 
de Arlete estejam procurando algo.

TOPÍSSIMA 
Zumbi reclama da acusação de Rafael. Ele 

sugere que o filho do reitor procure outro estudante 
para conseguir pistas sobre a overdose de Gabriela. 
Edison fica tenso. Antonio descobre que pagaram pelo 
conserto de seu táxi. Isadora se desespera durante um 
teste para televisão. Rafael finge estar procurando o 
Veludo Azul para conseguir informações com o estu-
dante indicado por Zumbi. Gabriela recebe a visita de 
Carlos em sua casa. Mariinha se surpreende ao ver o 
professor e questiona sua presença. 

JEZABEL 
Queila diz a Elias que não para de se surpreen-

der com a abundancia do azeite e da farinha que 
nunca acaba. Queila aproveita e pergunta para 
Elias porque ele não pede ao seu Deus que acabe 
com a seca, pois o povo está morrendo em Samaria. 
Elias responde que o povo só reconhece a Deus quando 
está sofrendo. Jezabel sentada na sala do trono manda 
chamar Phineas. Acabe ainda no leito. Jezabel diz a 
Phineas que quer redecorar o palácio com estatuetas 
de Baal e Aserá. Phineas fica maravilhado.  

Mercedes ameaça Vanessa
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Você se moverá para cumprir seus sonhos e 
isso vai distraí-lo no presente. Concentre-se 
no pormenor prático. Sua força não é um poço 
sem fundo. Você está exagerando sem perce-
ber e precisa ir mais devagar!

Urano está levando você na direção certa. Faria 
bem acabar com um caso em andamento. Seu 
amor pela comida o está levando a fazer refeições 
muito pesadas. Você precisa pensar no seu físico 
e isso iria melhorar seus níveis de energia.

O clima é construtivo e gratificante no que diz 
respeito às relações pessoais e a sorte vai per-
mitir que você faça novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos 
insignificantes e isso é desgastante.     

Você terá uma tendência a idealizar o passado. 
Não entre neste beco sem saída. Tenha cuidado, 
sua tendência a exagerar poderia prejudicar sua 
saúde e suas relações com os outros. Você corre 
perigo de levar as coisas muito longe. 

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera 
do presente constrói a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.

Aproveite o tempo para pensar cuidadosa-
mente sobre todos os aspectos antes de tomar 
decisões definitivas hoje. Custa-lhe muito fazer 
esforços e você sente isso, a fadiga é real. 
Você chegou ao seu limite. Descanse.

Você será capaz de se expressar de forma espon-
tânea e com mais liberdade. Não perca esta opor-
tunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equili-
brar seus níveis de energia. Mostre-se como você 
é juntamente com as suas necessidades reais.

Você vai ter que se mover para resolver algumas 
questões urgentes. Sua eficiência é formidável hoje! 
Você precisa de equilíbrio em conformidade com as 
exigências do seu corpo: o estado de ânimo e a saúde 
física, atividade e relaxamento; ação e descanso.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discus-
sões íntimas. Este é o momento para desenvolver 
seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lem-
brar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Cuidado com distrações ou negligências de 
qualquer tipo. Concentre-se em seus cálculos. 
Você vai mostrar mais cautela em questões de 
dinheiro hoje e não haverá um retorno ao seu 
equilíbrio anterior.

Sua bondade lhe trará sorte, você se 
sente útil e o favor será devolvido. Você 
vai acabar tendo algumas conversas muito 
positivas, o que lhe trará o ânimo que você 
sentia que faltava.

Faça um balanço de sua vida hoje. Pare e siga 
adiante com calma. Você precisa relaxar e se 
desprender dessas preocupações mundanas 
que o tem preocupado o dia todo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Imprudência teria causado 
morte de jovem, diz polícia 

A Polícia Civil de Cascavel está investigando a morte de Patrícia Bolanio, de 22 
anos, que teve o pescoço cortado por uma fiação telefônica arrebentada por um 

caminhão quando passava de moto pela Avenida Piquiri, no Bairro Interlagos, 
em Cascavel, na tarde de segunda-feira (10). 

“De acordo com o que já foi apurado, a imprudência de pessoas que transpor-
tavam uma colheitadeira sobre um caminhão, que acabou arrebentando os fios, 
teria causado a morte da jovem. Nós ouvimos o motorista e outras pessoas que 
ajudavam no transporte da máquina e ainda vamos ouvir outras testemunhas, 
mas tudo leva a crer que o caminhão tenha forçado os fios em vez que levantá-
-los. Caso isso seja provado, eles serão responsabilizados”, garante o delegado 

adjunto da 15ª SDP, Fernando Zamoner.  Fernando disse ainda que, assim que foi 
percebido que a colheitadeira não passaria, os responsáveis deveriam ter parado 
e acionado a Copel para fazer os procedimentos necessários, o que não aconte-

ceu.  Perícias serão realizadas para apurar a conduta de cada pessoa.  

Irmãos Rossi: Polícia ainda 
apura motivação de crimes

Uma semana após a tentativa 
de execução de Robson Rossi, 30 
anos, registrada no Centro de Cas-
cavel, em que cerca de 30 tiros 
foram disparados contra a vítima e 
um deles lhe atingiu o rosto, a Polí-
cia Civil ainda apura a motivação do 
crime e não descarta a possibilidade 
de o ataque estar ligado às duas ten-
tativas de execução do irmão Sandro 
Rossi, atingido por mais de 20 tiros 
no dia 24 de abril no Bairro Santa 
Cruz, tampouco que os autores dos 
crimes sejam os mesmos.

A Delegacia de Homicídios, 
que investiga o caso, realiza dili-
gências e está colhendo informa-
ções sobre os casos. 

As duas armas deixadas no 
local do crime pelos autores do 
atentado a Robson foram envia-
das para perícia, assim como um 
telefone celular. A moto usada na 
ação, de acordo com a DH, estaria 

em nome de uma pessoa que a 
princípio não teria envolvimento 
com os crimes.

Conforme a DH, ninguém está 
preso pelos crimes e Robson foi 
ouvido apenas no dia seguinte ao 
ataque, quando foi levado do HU 
(Hospital Universitário) de Cascavel 
direto para a delegacia. Na tarde de 
ontem parentes dos dois estiveram 
na Delegacia, mas não foi infor-
mado se prestavam depoimento.

Quase 50 dias após o ataque 
a Sandro Rossi, o crime continua 
sem solução, ninguém foi preso 

e ele segue internado em estado 
grave no HU. 

SEM RELAÇÃO
A polícia descarta a relação da 

tentativa de homicídio registrada 
no último sábado (8) no Bairro Alto 
Alegre com os casos dos irmãos 
Rossi. Flávio Alves, 30 anos, 
andava pela rua, quando dois 
homens em uma moto chegaram 
ao estabelecimento e dispararam 
várias vezes contra ele. Flávio está 
internado no HU e assim que tiver 
alta deve ser ouvido pela polícia.



n Reportagem: Cláudia Neis
   Fotos: Aílton Santos
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Pedro Zanella, 51 anos, 
teve um ferimento grave 
no olho em um acidente 
de trabalho, ontem, no 
Bairro Coqueiral, em 
Cascavel. De acordo com 
testemunhas, ele usava uma 
serra circular quando o 
disco quebrou e pedaços 
do objeto lhe atingiram o 
olho. Por conta da gra-
vidade do ferimento, ele 
foi encaminhado ao HU 
(Hospital Universitário) 
de Cascavel. 

 A morte de Irani Mário Lottici, 
76 anos, e Cesar Brás François, 
54 anos, chocou a comunidade do 
Distrito de São Salvador, em Cas-
cavel. Os dois morreram após a 
caminhonete em que estavam cair 
no Rio São José.

A primeira versão apresentada 
por testemunhas e amigos das víti-
mas é de que o motorista, Irani, 
teria sofrido mal súbito e perdido 
o controle do veículo, o que teria 
causado o acidente. Mas de acordo 
com a necropsia realizada pelo IML 
(Instituto Médico Legal) não havia 
sinais e a causa da morte de Irani 
foi traumatismo craniano, causado 
pelo impacto do capotamento. Irani 
morreu na hora do impacto. Já o 
passageiro César morreu por afo-
gamento, pois ele ficou preso no 
veículo pelo cinto de segurança. 
Moradores que tentaram retirar 
Cesar ainda com vida do local afir-
maram que não conseguiram cortar 
o equipamento. 

Necropsia não aponta mal súbito;
moradores pedem mais segurança

Ao contrário do que foi divul-
gado na data do acidente, as 
vítimas não são moradoras de 
Toledo. Os dois moravam em Cas-
cavel e foram até a propriedade 
de um amigo buscar carne. 

Moradores do Distrito de São 
Salvador, que preferiram não ser 
identificados, afirmam que aciden-
tes do gênero são comuns no local 
e que até uma viatura da Polícia 
Militar já teria caído no córrego. 
Eles disseram que já solicitaram ao 
Município a instalação de proteção 

na ponte e sinalização na curva 
que antecede a ponte, já que, por 
se tratar de estrada rural, não há 
sinalização no local. É que o curso 
do rio foi alterado durante reparos 
na via e por isso a ponte foi cons-
truída após a curva.

A repor tagem do HojeNews 
enviou um questionamento sobre 
possíveis providências à prefeitura, 
mas não houve retorno.  

NA TARDE de ontem o veículo continuava dentro da água; a retirada deve ser feita pela família

Condenado a 16 
anos e 6 meses 
por morte cruel 

Rodrigo Magalhães dos Santos foi 
condenado a 16 anos e seis meses de 

prisão pela morte de Sidiney Rodrigues 
da Silva. A condenação é por homicídio 

qualificado, com a qualificadora de 
meio cruel, pois Sidiney foi morto a 

facadas e espancado com um pedaço 
de concreto. O crime aconteceu em 

novembro de 2015, no Bairro 14 
de Novembro. O irmão do acusado 
Robson Magalhães dos Santos tam-
bém havia sido denunciado, mas o 
juiz entendeu que não havia provas 
suficientes para mandá-lo a julga-

mento. Não há informação se a defesa 
vai recorrer. O réu, que respondia em 
liberdade, não compareceu ao júri e a 

prisão dele foi determinada. 

AÍLTON SANTOS 
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Os ingressos antecipados para Serpente x Pato estão sendo 
comercializados antecipadamente ao preço promocional 
de R$ 20. Na bilheteria da Neva, na hora do jogo, os valores 
serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 27 11 9 0 2 42 16 26
2º Foz Cataratas 26 11 8 2 1 40 19 21
3º Cascavel 26 11 8 2 1 38 14 24
4º Marechal 24 12 7 3 2 39 18 21
5º Marreco 23 12 7 2 3 37 32 5
6º Campo Mourão 22 12 7 1 4 43 26 17
7º Dois Vizinhos 19 12 6 1 5 31 31 0
8º Umuarama 17 12 5 2 5 32 32 0
9º Toledo 14 12 4 2 6 29 30 -1
10º Ampére 10 13 2 4 7 21 39 -18
11º Palmas 9 12 2 3 7 28 40 -12
12º S. J dos Pinhais 9 12 2 3 7 34 53 -19
13º Matelândia 5 12 1 2 9 26 53 -27
14º São Lucas 4 12 1 1 10 22 59 -37

FUTSAL SÉRIE OURO

11ª RODADA (atrasada)
             HOJE

19h30 Cascavel x Pato

 Pato 3x1 Marechal
 Foz Cataratas 3x0 Ampére

            HOJE
19h30 Campo Mourão x São Lucas

             SÁBADO
20h30 Umuarama x S. J. dos Pinhais
20h30 Matelândia x Palmas

     QUARTA-FEIRA (19/6)
19h30 Cascavel x Toledo

13ª RODADA

Cascavel x Pato na Neva
Equipes que nos últimos anos 

elevaram a rivalidade para o status 
de clássico, pelo investimento em 
seus elencos e por figurarem na 
lista de favoritos ao título a cada 
campeonato estadual, Cascavel e 
Pato medem forças nesta quar-
ta-feira, às 19h30, no Ginásio 
da Neva, em duelo atrasado da 
11ª rodada da Série Ouro e que 
vale a liderança do Paranaense. É 
a pedida para os casais apaixo-
nados torcerem juntos neste Dia 
dos Namorados.

Maior campeã do Estado com 
cinco títulos, a Serpente se rees-
truturou este ano e voltou a dar 
alegrias ao seu torcedor. Tanto que 
liderou a competição até poucas 
rodadas atrás, algo que não acon-
tecia desde agosto de 2017. No 
momento, está empatado com o 
Foz Cataratas em segundo lugar, 
a um ponto do líder Pato.

O time de Pato Branco, aliás, é a 
sensação do salonismo paranaense 
nos últimos anos. Depois de con-
quistar a Série Prata em 2016, foi 
campeão da Série Ouro em 2017 e 
da Liga Futsal em 2018. 

Nesse período de ascensão da 
equipe do Sudoeste e de queda do 
time do Oeste, o Cascavel não con-
seguiu fazer frente ao rival. Em dez 

confrontos nas últimas três tempo-
radas, contando jogos amistosos 
e pela Série Ouro e Liga Futsal, a 
Serpente venceu apenas um, por 
3 a 1, na Neva, pelo returno do 
Estadual 2017. Antes, naquele 
ano, havia sido derrotado por 4 a 
0 em Pato Branco.

No ano passado foram outros 
cinco confrontos, todos com vitória 
do Pato, sendo duas em amistosos 
(3 a 1 no Dolivar Lavarda e 4 a 0 
na Neva), duas pelo Paranaense (2 
a 0 no Oeste e no Sudoeste) e uma 
pela Liga (4 a 2 na Neva).

Este ano os rivais já ficaram 
frente a frente três vezes. No único 
duelo com pontos em jogo (foto), o 
Pato venceu: 2 a 0 pela 2ª rodada 
da Liga Nacional, em abril, no Giná-
sio da Neva. Antes, em amistosos, 
os cascavelenses empataram (2 a 
2) em casa e foram derrotados (2 
a 1) como visitantes.

Moral elevado
O Cascavel Futsal chega para 

o jogo de hoje com o moral 
elevado, depois de ter vencido o 
Joaçaba/SC por 3 a 0, no último 

sábado, no Ginásio da Neva. Esta 
noite, o técnico Cassiano Klein 

deverá contar com o reforço de 
Deivão, que está liberado pelo 
departamento médico e pode 

ser relacionado para a partida. 
Já o ala Rabisco voltou a treinar 

segunda-feira após três semanas 
em tratamento de lesão e ainda 

não tem condições de atuar.

R$ 20
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Os lutadores de Cascavel mais uma vez se des-
tacaram em uma competição de artes marciais. 
Desta vez foram os atletas da equipe Diamond’s 
Fight Team, que conquistaram bons resultados 
na segunda edição do Capitão Fight, evento 
de MMA, muay thai e K1 (luta de kickbo-
xing) realizado no fim de semana em Capitão 
Leônidas Marques. Evidência maior para Luana 
Benites (foto), do CT TNT Thai Kick JIU, 
campeã na categoria adulta profissional do K1. 
Já Drika Lima, do CT Sorriso, foi vice-campeã 
na categoria adulta amador do K1, enquanto 
João Victor (TNT Thai Kick JIU), venceu a 
categoria juvenil amador do K1. 

Três atletas da Associação Atlética Comercial se 
destacaram no Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil 
de Natação de Inverno 2019, Troféu Arthur Sampaio 
Carepa, realizado no fim de semana em Belo Horizonte 
(MG), no Minas Tênis Clube. Comandados pelo téc-
nico Rui Comin, os gêmeos Higor e Hiuri Selzler da Silva 

dividiram o pódio nos 200m costas. Higor sagrou-se 
campeão nacional ao completar a prova com o tempo de 
2min11s71 e Hiuri foi terceiro colocado com o tempo 

de 2min12s11. Já o atleta João Paulo Zanella Janke foi 
medalha de prata nos 400m medley.

As equipes de Cascavel tiveram um fim de semana atípico na 3ª etapa da Série Ouro do Campeonato 
Paranaense Adulto, realizada em Corbélia. Atípico porque desta vez apenas as meninas venceram. 
Destaque para a vitória no duelo direto com Maringá, por 26 a 25. Agora, apenas as cascavelenses 
têm 100% de aproveitamento na competição, com seis vitórias em seis jogos – as maringaenses têm 
cinco vitórias e uma derrota. O FAG/Bearskin também venceu o time de Astorga no fim de semana, 
por 29 a 17. Já o Lanalli/O2 Saúde/Clinivel, no masculino, emplacou um atípico empate no Estadual, 
por 23 a 23 com Campo Mourão, e foi derrotado pelo líder Maringá, por 28 a 16. Londrina está 
em segundo, Foz do Iguaçu em terceiro e Cascavel em quarto na classificação masculina. 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL ATLETAS

 ACH

   

ARQUIVO ATLETA

JOGAM HOJE
          SÉRIE A

19h15 Botafogo x Grêmio
21h Fortaleza x Cruzeiro
21h30 CSA x Flamengo
21h30 Internacional x Bahia
21h30 Santos x Corinthians

              MUNDIAL FEMININO
10h Nigéria x Coreia do Sul
13h Alemanha x Espanha
16h França x Noruega

                MAURICE RAVELLO
17h30 Brasil x Irlanda
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                 HOJE
19h15 Botafogo x Grêmio
21h Fortaleza x Cruzeiro
21h30 Internacional x Bahia
21h30 Santos x Corinthians
21h30 CSA x Flamengo

                      AMANHÃ
19h15 Vasco x Ceará
20h Atlético-MG x São Paulo
20h Palmeiras x Avaí
20h Chapecoense x Fluminense
20h Goiás x Athletico-PR

9ª RODADA

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

SÉRIE A

Após golear Guatemala (4 a 0), França (4 a 0) e Catar (5 
a 0) na primeira fase, a seleção brasileira olímpica enfrenta a 
equipe da Irlanda nesta quarta-feira, às 12h30 (de Brasília), 
pela semifinal da edição 2019 do Torneio Maurice Revello, 
antigo Torneio de Toulon. O jogo será disputado no Stade 
de Lattre de Tassigny, na região metropolitana de Marselha, 
na França. Os destaques individuais da campanha do Brasil 
são Matheus Cunha (foto), Paulinho e Mateus Vital, com 
dois gols cada. Já a Irlanda chega á semi após vencer China 
(4 a 1) e Bahrein (1 a 0), e empatar com o México (0 
a 0) na fase de grupos. A outra semifinal da competição 
será disputada entre Japão e México, às 15h desta quarta, 
também no Stade de Lattre.

          

PLACAR DE ONTEM
        SÉRIE B

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

Clássico na Vila
Após quase dois anos, Santos 

e Corinthians voltam a jogar na Vila 
Belmiro nesta quarta-feira, às 21h30 
(de Brasília), pela 9ª e última rodada 
do Campeonato Brasileiro antes da 
paralisação de cerca de 30 dias 
durante a Copa América.

O último clássico em Santos 
ocorreu no dia 10 de setembro de 
2017, quando o Peixe venceu por 
2 a 0, com gols de Lucas Lima e 
Ricardo Oliveira. Desde então, os 
alvinegros paulistas se enfrenta-
ram sete vezes, sendo quatro em 
Itaquera e três no Pacaembu. Ape-
nas este ano, foram quatro con-
frontos, contando o amistoso de 
pré-temporada na capital paulista.

Para o duelo desta noite, o téc-
nico Jorge Sampaoli não contará 
com Rodrygo, por conta do imbróglio 
pela convocação e não apresentação 
à seleção olímpica, além de Derlis 
Gonález e Cueva, que estão com 
suas respectivas seleções para a 
disputa da Copa América, e Lucas 

Veríssimo, suspenso.
No Corinthians, Fábio Carille 

improvisará o zagueiro uruguaio 
Bruno Méndez no lugar do lateral-
-direito Michel, substituo de Fagner, 
que está com a seleção, e fora do 
jogo de hoje por dores musculares. 
O goleiro Cássio, também com a 
seleção, é outro desfalque, assim 
como o dupla Mateus Vital e Pedri-
nho, que está com a seleção olím-
pica em torneio na França. 

CBF
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