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Prefeitura dá 
ultimato aos devedores 
com ação conjunta
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Acessibilidade
 A falta de acessibilidade, já constatada esta semana 

em terminais de transporte público em Cascavel, causa 
transtornos também nos distritos da cidade. Em Juvinópolis, 

cadeirantes precisam ser atendidos do lado de fora da 
Unidade de Saúde da Família ou contar com ajuda de 
populares para superar os obstáculos no acesso à USF. 

Após denúncias de abuso de autoridade e até assédio sexual, a GM (Guarda Municipal) de Cascavel se vê 
envolta em nova denúncia. Desta vez por parte de um servidor que afirma que denunciantes são orienta-

dos a repassar denúncias de irregularidades diretamente ao diretor da Guarda, sem passar pela ouvidoria. 
Ele aponta ainda a existência de tratamento diferenciado em casos investigados, além de interferência e 

irregularidades na corregedoria. As denúncias foram entregues aos vereadores da Comissão de Segurança 
Pública e Trânsito e são semelhantes às apresentadas pelo Sismuvel.   

GM é denunciada por
“blindar” denúncias

l Pág. 12

Open do Brasileiro 
de Kart começa hoje 
no kartódromo
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Do deputado 
Marcelo Ramos 
(PP-AM), presi-

dente da comis-
são especial da 

Câmara que ana-
lisa a votação da reforma da 
Previdência. Hoje, o relator, 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP) dará o comple-

mento de seu voto. Depois, 
haverá a votação de cinco 
requerimentos que pedem 
para atrasar a votação por 
uma, duas, três, quatro ou 

cinco sessões.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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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
16/07 - 18h39

A logística reversa e 
suas interdependências

“O prejuízo de 
[atrasar] um dia 

é muito menor do 
que o prejuízo de 

não dar uma solução 
definitiva para todos os 

entes federativos”

Nublado

Élcio Herbst é administrador de empresas com especialização em Gerenciamento 
Ambiental na Indústria e mestre em Meio Ambiente Urbano e Industrial

Nublado

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nublado Nublado

 A temática dos “resíduos sólidos” é complexa e exige uma visão 
sistêmica, abrangendo diferentes atores. A ausência de apenas um deles 
acaba por trazer prejuízos para toda a cadeia.

Por esse prisma, a logística reversa também se apresenta com maior 
necessidade de interação de todos os envolvidos, seja o governo, indústria, 
comércio, fornecedor ou o consumidor final. E de pouco vale a implemen-
tação de um programa de logística reversa por parte da indústria, se os 
demais elos que compõem a avocada “responsabilidade compartilhada” 
não guarnecerem esse processo.

A indústria pode estabelecer pontos de entrega voluntária ou até 
mesmo auxiliar na infraestrutura física e de equipamentos para os cata-
dores organizados, haja visto o que impõem os acordos setoriais existentes 
e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porém, os resultados 
serão incipientes caso não haja ações sistêmicas que, somente se aplica-
das de forma integrada, trarão os resultados pretendidos. No caso, exige-se 
que o governo também cumpra seu papel na aplicação de programas 
de educação ambiental e, principalmente, que ofereça coleta seletiva de 
forma efetiva, pois de nada adianta criar a estrutura se não existir material 
a ser processado.

Nesse âmbito, vislumbra-se um cenário desalentador em relação ao 
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, e este avança de 
forma muito incipiente rumo a melhorias, principalmente em termos de 
erradicação dos lixões a céu aberto.

Infelizmente, a presença de catadores junto aos lixões e aterros con-
trolados ainda é uma realidade. De acordo com dados do SNIS-RS (2019), 
de um total de 2.307 unidades de processamento declaradas, 511 unidades 
(22,2%) registraram a presença de catadores.

É importante destacar que o Brasil gera, anualmente, 71 milhões de 
toneladas de resíduos sólidos urbanos e, desse montante, 41% conti-
nua sendo descartado em áreas inadequadas, contaminando o solo e os 
recursos hídricos, segundo o “Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 
– 2017”, da Abrelpe.

Vale lembrar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece em 
seu artigo 9º a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos em até 
quatro anos a partir da data de sua publicação, prazo que terminou em 2014.

Espera-se que o “Programa Lixão Zero” lançado pelo Ministério do 
Meio Ambiente venha mitigar parte dessa problemática e possa realmente 
apoiar os municípios quanto às melhores soluções de destinação final, 
repercutindo diretamente nos programas de logística reversa existentes. 
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Giro PolíticoGiro Político
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Corte em prevenção
Para ampliar a liberação de verbas para o Cartão Vida Nova, a 

administração municipal decidiu anular a dotação de R$ 200 mil 
para implantação e manutenção do Programa de Orientação e 

Conscientização de Perigo das Drogas. O recurso foi transferido por 
meio de crédito suplementar ao Programa Cartão Benefício Vida 

Nova, destinado a custear a recuperação de dependentes químicos 
em parceria com casas, comunidades e clínicas escolhidas por meio 

de chamamento público. Ano passado havia sido estabelecido na 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) R$ 300 mil ao cartão – agora 

ao todo são R$ 500 mil. 

Hemocentro definido 
Após análises da Casa Civil, batido o martelo para quem assume a 
direção do Hemocentro: Jean Moura. Ele já atuou no gabinete de 

Gugu Bueno (PL) e também foi muito tempo diretor da Defesa Civil 
em Cascavel. “Assumo esse novo desafio com metas de melhorar o 
serviço; terei assistência técnica e vamos buscar meios para que o 

Hemocentro não sofra com falta de tipos sanguíneos”.

 Por meio de decreto, foram 
abertos créditos adicionais de R$ 
6,1 milhões na LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias): a maior 
parte para saúde: R$ 518 mil para 
equipar unidades básicas, R$ 2,6 
milhões para o Cisop; Educação 
R$ 100 mil para merenda; Assis-
tência Social terá R$ 500 mil para 
serviços e programas; na Agricul-
tura quase R$ 820 mil em ações 
de consertos de estradas rurais, 
equipamentos para setor agrope-
cuário e programa de insemina-
ção artificial e no Meio Ambiente 
R$ 470 mil para licenciamento 
ambiental, equipamentos e 
energia solar. Para que isso fosse 
possível, foram anuladas ações na 
Saúde: R$ 1 milhão para constru-
ção e reforma de unidades bási-
cas, R$1,7 milhão para reforma 

Contrário
Ontem, no Dia Internacional 
de Combate às Drogas, 
Leonaldo Paranhos (PSC), 
destacou que a necessidade 
é investir principalmente em 
prevenção. “As ações isoladas 
tem um limite. Precisávamos 
de uma estrutura, com 
possibilidade de convênios e 
verbas. O ideal é prevenção, 
estrutura para orientação. É 
isso que estamos fazendo”, 
disse Paranhos.

Sem delongas
A proximidade entre o 
presidente da Câmara, Alécio 
Espínola (PSC), e o prefeito 
surtem efeito em projetos que 
tramitam em uma velocidade 
além da normal. Ontem o chefe 
do Executivo municipal elogiou 
os parlamentares por avaliarem 
em tempo recorde a proposta 
que institui as políticas aos idosos 
e o Fundo Municipal dos Idosos. 
“Essa é nossa parceria com a 
Câmara: não perder tempo. Não 
podemos gastar energia com 
burocracia”. O presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos 
dos Idosos, Vanderlei Augusto 
da Silva, agradeceu tamanho 
empenho do Legislativo 
municipal e os esforços  
do Executivo.

Peço retirada!
Quase em coro, vereadores 
decidiram pela retirada 

de projetos na Câmara de 
Vereadores: primeiro o 
Fernando Hallberg (PDT) 
sobre proposta de obrigar a 
implantação de ventosas nos 
cavaletes dos hidrômetros. 
Depois, pela segunda vez, os 
vereadores Olavo Santos (PHS) 
e Jaime Vasatta (Podemos), na 
proposta de obrigar assistentes 
sociais e psicólogos nas escolas 
públicas municipais. Esforços, 
tempo e muito trabalho em vão!

Incansável
O vereador Paulo Porto (PCdoB) 
não cansa: pediu mais uma vez 
o que a prefeitura vem fazendo 
para cobrar o IPTU Progressivo 
– aquele que estipula impostos 
mais altos em terrenos baldios 
no centro da cidade, alvos 
de especulação imobiliária. A 
população perde, e muito, com a 
demora na ocupação das áreas: 
pois existe toda infraestrutura 
(ônibus, coleta de lixo, escolas...) 
sem que ela seja usada. A lei 
6.698/2017 foi sancionada em 
fevereiro do mesmo ano.

Definido
Os vereadores escolheram o 
imóvel que vai homenagear o 
deputado Tiago de Aomorin 
Novaes, assassinado na rua do 
condomínio onde morava: será 
um Restaurante Popular a ser 
construído na Rua Café Filho, 
esquina com a Rua Natal Zanetti, 
no Bairro Cascavel Velho.

“Aqui não!”, diz Paranhos
aos devedores do Paço
Um recente levantamento 

da Secretaria de Finanças 
apontou uma dívida de R$ 
635 milhões à Prefeitura de 
Cascavel. O montante está 
atrelado apenas aos cem 
maiores devedores do municí-
pio – acumulado por décadas; 
muitos referentes impostos 
atrasados e discussões judi-
ciais sobre os repasses de 
tributos por parte de institui-
ções bancárias.

As cobranças na Justiça 
estão em tramitação, mas 
acabam barrando na única 
Vara da Fazenda existente em 
Cascavel que acumula milha-
res de processos – a demora 
na avaliação representa um 
prejuízo aos cofres públicos 
que não consegue cobrar os 
valores. Mas ontem o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) deu 
um ultimato aos mais ricos 
e também caloteiros. “Pes-
soas que não querem pagar 
as contas na prefeitura terão 
que pagar. Essa cidade tem 
que ser justa. Há quem deve 
e bate na prefeitura, pois 
querem faturar mais um 
pouco: aqui não! Chegou um 
prefeito que diz: aqui não! 
Aqui tem espaço para gente 
séria, quem quer trabalhar e 

ajudar. Não tem espaço para 
quem quer mamar!”, declarou 
o prefeito, sob aplausos no 
lançamento do Fundo Munici-
pal dos Direitos dos Idosos.

Uma ação conjunta no 
Paço está em andamento 
para fazer com que esses 
valores sejam depositados na 
conta do município – a neces-
sidade de que os recursos 
sejam pagos é grande, pois 
a prefeitura enfrenta queda 
nos repasses dos governos 
federal e estadual.

PENHORADO
Devido uma dívida que 

chega a R$ 28 milhões, her-
deiros de Edi Siliprandi tive-
ram uma ingrata surpresa ao 
tentar receber da prefeitura 
dois precatórios de imóveis 
utilizados pela prefeitura.  O 
montante de R$ 11 milhões, 
assim que ficou disponível 
para saque, foi penhorado 
devido as dívidas pendentes 
– maioria por tributos atra-
sados e multas. O recurso 
agora fica em uma conta até 
que a situação Judicial seja 
resolvida – para que o juiz 
possa estipular se o dinheiro 
fica com os herdeiros ou volta 
aos cofres públicos. 

Mudança na destinação das verbas
da UPA Tancredo, R$883 mil do 
Programa Residência Médica; do 
Meio Ambiente foram retirados 
R$ 220 mil de ações administra-
tivas e fiscalização e da Agricul-
tura R$ 1,6 milhão divididos em 
consertos de estradas, alimentos 
da agricultura familiar, compra 
de maquinas pesadas. Em outro 
decreto, foram abertos mais  
R$ 4,2 milhões em créditos: 
R$ 30 mil para suporte a ser-
viços urbanos, R$ 2 milhões 
p a ra  p a ga r  p ro fe s s o re s ,  
R$ 20 mil para Procuradoria Jurí-
dica, R$ 1,7 milhão para implantar 
o Programa Rua Segura, R$ 570 mil 
para manter o quadro de servidores da 
saúde e R$ 65 mil para parcerias com 
entidades privadas. Também tiveram 
que ser anuladas ações previstas na 
LDO, no montante de R$ 2,6 milhões.  



n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos

04 LOCAL HOJE NEWS, 27 DE JUNHO DE 2019

Redução de velocidade 
A redução da velocidade máxima 

permitida na Avenida Brasil, no 
trecho entre as ruas Marechal 
Cândido Rondon e Riachuelo, que 
passa de 60 Km/h para 40 Km/h, 
tem dividido opiniões entre os cas-
cavelenses. A Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte 
e Trânsito) afirma que o trecho foi 
escolhido devido a grande movi-
mentação de pedestres, que ficou 
ainda mais intensa após o início 
do transporte coletivo na Avenida.

Há quem concorde com a 

justificativa e aprove a medida. A 
vendedora Vanessa Pereira, que 
usa o transporte coletivo todos 
os dias aprova a medida. “A Ave-
nida Brasil é muito movimentada, 
sempre tem muitas pessoas tran-
sitando, mesmo que dependemos 
do ônibus, que pode demorar um 
pouco mais, a sensação de segu-
rança será maior e inclusive aciden-
tes podem ser evitados”, afirma. 

Educação e fiscalização
Mas para outros a educação deve ser mais importante do que a sinalização. 

“Não é apenas uma questão de mudar as placas. As pessoas têm que ser ree-
ducadas no trânsito, saber respeitar o lugar do outro e conviver em harmonia”, 

lembra a representante comercial Lenice de Oliveira.
Já o aposentado Silvio Clementino acredita que a mudança é válida, mas teme 
pela fiscalização. “É um trecho de grande movimento, os carros precisam sim 
andar de uma forma a evitar acidentes e até atropelamentos, mas quem vai 

fiscalizar se essa medida está sendo cumprida? Serão instalados radares aqui? 
Ou é só uma medida de fachada?” questiona. 

Orientação 
A Cettrans tem ações educativas 
de orientação e conscientização 
programadas a partir de terça-feira 
(2), às 14h. A sinalização vertical 
já está instalada e a sinalização 
horizontal ainda será realizada. O 
investimento é de R$ 120 mil. 
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Espaço APAExonado

A Apae de Cascavel é referência 
no atendimento às pessoas com 
deficiências em diversas áreas. 
Entre elas, consta a prática de 
atividades físicas regulares. Um 
dos exemplos é a capoeira, fruto 
do trabalho voluntário de Orli San-
tos Rosa, o Mestre Ciência, coor-
denador do grupo de capoeira da 
Apae de Cascavel. Agora, todos os 
olhos estão voltados para o dia 31 
de agosto, data em que ocorrerá 
o Encontro de Capoeira Inclusiva 
APAExonada, reunindo capoeiristas 

Encontro de Capoeira Inclusiva na Apae

A Apae de Cascavel conta com 
um grupo de capoeira e já 
realizou várias apresentações

Vem aí a Ovelha Fest APAExonada
A Ovelha Fest deste ano terá um tempero mais que especial: a 

Apae de Cascavel. Toda a renda obtida com a venda dos convites 
será revertida para contribuir com o arrojado projeto de revitali-

zação estrutural da Apae.
A 3ª Ovelha Fest APAExonada, organizada pela Sociedade Rural 
do Oeste do Paraná, será no dia 28 de agosto, a partir das 11h, 
no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel, na BR 

277, km 596, bairro Santos Dumont.
O cardápio não poderia ser diferente: ovelha recheada, com 

legumes e assada. Ao adquirir o convite, os participantes podem 
levar como lembrança para casa o prato alusivo ao evento. Mais 

informações podem ser obtidas pelo (45) 3228-2526.

de diversas partes do Paraná e de 
outros estados.

A direção geral do encontro 
ficará por conta do Mestre Tucano, 
do Rio Grande do Sul, com a coor-
denação do Mestre Ciência, de 
Cascavel. O encontro será no 
ginásio de esportes de Apae de 
Cascavel, a partir das 15h. Haverá 
batizado e troca de cordas. Outras 
presenças confirmadas são a do 
Mestre Nescau, de Foz do Iguaçu, 
e do Mestre Japonês, do Grupo 
Kauande, de Toledo.
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 Projeto de reforma da UBS
A moradora Maria do Carmo conta que a população já 

buscou providências junto à prefeitura para adequação 
do meio-fio e que a resposta recebida foi de que a USF 
será reformada. Mas a promessa deixa os moradores 
receosos e desconfiados, pois para que a reforma seja 
realizada a Unidade teria que ser transferida temporaria-
mente para salão catequético do distrito. “Sabemos que 

não vai acontecer, porque para que os atendimentos 
possam ser feitos no salão ele precisa passar por uma 
série de adequações e até agora nada disso começou a 

ser feito”, explica Maria. 
Além da falta de acessibilidade, a estrutura da USF 

também é precária, em dias de chuva a UBS fica ala-
gada. “A unidade tem várias goteiras, tem que por bal-
des por todo o espaço. Nós estamos cansados disso. 
Eles nunca te dão uma resposta negativa, eles sempre 
dão uma resposta positiva para você ficar na expecta-

tiva” complementa, indignada, Maria do Carmo.  

A busca de atendimento médico 
para o cadeirante Pedro Fernan-
des, de 52 anos é sempre uma 
batalha. Ele mora em Juvinó-
polis, distrito de Cascavel, e 
muitas vezes é consultado pelo 
médico fora da USF (Unidade 
de Saúde da Família) do distrito. 
Sua, esposa Maria Gonçalina Fer-
nandes, 52, conta que a falta de 
acessibilidade no local faz com 
que ela não consiga levar o marido 
até o interior da Unidade.

“O meio-fio da entrada é muito 
alto, não tem como passar com a 
cadeira. Pela por ta dos fundos 
é mais baixo, mas os funcioná-
rios falam que a entrada só é 
permitida para os funcionários, 
aí quando não tem ninguém pra 
me ajudar a levantar a cadeira, as 
consultas dele são feitas fora da 
unidade”, conta Maria. 

Ela afirma que precisa de pelo 
menos duas pessoas para ajudar 
a levantar a cadeira e nem sempre 
é fácil conseguir ajuda.

 AÍLTON SANTOS 

Cadeirante consultado na rua

Sem solução 
Pedro afirma que o problema vem 

se arrastando desde novembro do ano 
passado, quando uma pavimentação da 
rua teria sido iniciada. “Desde o ano pas-
sado está assim. Em fevereiro nós fomos 
cobrar e eles falaram que viriam analisar o 
meio-fio, mas até agora nada. Isso é uma 
vergonha” afirma, indignado. 

Os moradores contam que existia um 
projeto para asfaltar as ruas que passam 
ao redor da unidade, mas o projeto “saiu 
dos trilhos” antecipadamente. “Ano pas-
sado o prefeito Leonaldo Paranhos veio 
até o distrito para uma inauguração e a 
população cobrou a construção do asfalto, 
após um dia foi jogada uma massa de 
asfalto em frente ao posto. O meio-fio foi 
construído alguns meses depois e ficou 
aí do jeito que está”, afirma a moradora 
Maria do Carmo. 

A prefeitura foi procurada pela repor-
tagem do Jornal Hoje News, mas não se 
pronunciou sobre o assunto. 
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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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Teatro Coliseu - Centro Cultural Gilberto Mayer

ELENCO: Harold Torres
                 Cleiton Costa

TEXTO/DIREÇÃO: Jair Pereira
A terceira idade em focoFo

to
: C

es
ar

 P
ila



28 e 29 de Junho/2019 - 20 horas 

Produção Sonora: Jorge Gomes
(Locuções de Abertura Valdecir do Prado)
(Apresentador Italiano: Luciano Biaggi)
(Reporter - Rádio RC: Jean Pereto

email: executivaciadeteatro@gmail.com   facebook.com/executivaciadeteatro   Cleiton Costa / (45) 99101-2892
PRODUÇÃO

Em “Órfãos da terra”,  Dalila se preocupa 
ao saber que Jamil foi atacado durante a 
invasão e Paul se irrita. Almeidinha fica 
cismado com a história de Miguel. Camila 
tenta falar com o pai sobre as dívidas, mas 
ele desconversa. Latifa tenta amedrontar 
Muna. Ester se preocupa com Abner. 
Almeidinha teme que não possa ajudar 
Miguel. Paul faz exigências para empres-
tar dinheiro a Miguel. Jamil desconfia que 
Miguel esteja com dívidas de jogo. Teresa 
conta a Bruno sobre seu novo trabalho. 
Norberto se incomoda ao ver Valéria se 
insinuar para um rapaz na boate. Laila 
teme pela segurança de Raduan. Fauze 
tenta conseguir dinheiro com Paul para 
ajudar Santinha. Robson sequestra Arthur-
zinho e Dalila fica satisfeita. 

Laila teme pela 
segurança de Raduan

MALHAÇÃO 
Mari tenta convencer Rita a adotar 

André. Começa o festival de música do 
colégio. Madureira é frio ao falar com 
Carla. Dragão chama Nanda para ser 
vocalista de sua banda. Guga elogia 
Regina e Max fica contrariado. Mari diz 
a Rita que vai encontrar outra pessoa 
para ficar com André. Raíssa e Tatoo 
veem Nanda e Dragão se beijando. Rita 
tenta descobrir por que Mari quer dar 
seu filho para alguém conhecido adotar. 
Tatoo conta para Camelo sobre Nanda 
e ele se enfurece. Mari questiona Rita 
se realmente acredita que poderia ter 
dado uma vida boa para a filha.

VERÃO 90
Vanessa se incomoda com a troca 

de olhares entre Quinzinho e Dandara. 
Diego percebe a angústia de Larissa 
sobre sua mãe, e comenta com Janice. 
Moana tenta seduzir João, que deixa 
claro que os dois são apenas amigos. 
Mercedes é humilhada por Lidiane e 
Janaína. Manu tenta convencer João 
a participar do jantar que Lidiane pro-
moverá para a família, com a presença 
de Quinzão. Larissa consegue resga-
tar o objeto desejado por sua mãe com 
Madá. Filipa não aceita o conselho de 
Larissa para entregar as joias à Polícia 
e pede à filha que negocie a venda das 
mesmas. Madá comenta com Dirce 
que teve um pressentimento ruim com 
Larissa. Quinzinho revela a Dandara 
que ainda a ama e os dois se beijam.

A DONA DO PEDAÇO 
Agno treina com Rock. Agno 

explica para Fabiana seu plano con-
tra Otávio. Jô ajuda Régis a roubar 
Maria da Paz. Gilda pede para Lyris 
dar uma oportunidade de trabalho pra 
Rael. Régis pega o dinheiro do cofre 
de Maria da Paz. Vivi aconselha Jô a 
afastar Maria da Paz de Régis. Fabiana 
ouve uma conversa entre Vivi e Chi-
clete. Antero confirma que Eusébio é 
irmão de Juninho. Gilda avisa a Rael 
que vai arrumar um emprego para ele 
na construtora. Kim faz perguntas sobre 
Márcio e Silvia fica desconfiada. Jô se 
faz de vítima para Téo. Jenifer desco-
bre que o cofre foi roubado. Régis pede 
Maria da Paz em casamento.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin e Filipa se encontram 

enquanto fazem compras. Pendleton 
teme que ainda existam cópias das 
fotos tiradas por Ciro. Yasmin e Filipa 
retomam a amizade. Débora conta 

sobre sua mãe para Poliana. Mirela 
diz aos pais que não pensa em voltar 
para o interior. A conversa de João, 
Zóio e Mosquito é interrompida pela 
polícia. Os delinquentes fogem, e 
João é obrigado a responder algumas 
perguntas aos policiais. Em sua casa, 
Poliana prepara uma apresentação de 
balé para Débora, mas a professora cha-
teia a garota com sua resposta. Sergio 
e Joana contam a Luigi e Mario sobre a 
proibição estipulada pela O11O. Claudia 
também conta a nova regra para Yasmin. 
Os policiais escoltam João até sua casa, 
e contam o ocorrido para Marcelo, que 
exige explicações do garoto.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Manuela e Isabela trocam de 

lugar para a gravação do videoclipe. 
Antes do início da filmagem, Geraldo 
manda Priscila ter o mesmo destaque 
de Isabela. Ofélio manda mensagens 
para o celular de Felipe avisando o que 
está acontecendo. Joel vai até a clínica 
veterinária perguntar qual a resposta de 
Helena para sua proposta de trabalho. 
Manuela e Isabela destrocam de lugar. 
As crianças pensam em desmascarar 
Regina na gravadora. Priscila escuta 
Isabela falando com uma menina miste-
riosa no banheiro e conta para Regina. 
A vilã vai até o local e encontra Isabela 
e Manuela juntas. Julia conta para os 
cúmplices que Regina pegou as duas. 
Regina entrega Isabela para Geraldo. 
Os capangas dizem que irão entrar na 
sala onde Marina está com Ofélio.

TOPÍSSIMA 
Paulo Roberto fica furioso ao saber 

que Sophia contratou o mesmo advo-
gado de Antonio. Zeca pede para falar 
com Jandira. Mariinha é surpreendida 
com a chegada de Carlos. Beatriz se irrita 
com Vitor. Na delegacia, todos falam ao 
mesmo tempo. Vitor mente e fala mal de 
Rafael. Beatriz começa a acreditar na 
encenação do rapaz. Bruno exige que 
Antonio e Sophia sejam liberados. André 
da voz de prisão à Lara por suborno.

JEZABEL 
Queila comemora com Baruch. 

Barzilai diz a Levi que precisa que ele 
vá ao palácio com ele pois será inte-
grado ao exército. Acabe diz à Aisha 
que decidiu se separar de Jezabel e ela 
se surpreende. Tadeu diz à Hannah que 
vai partir para Samaria e ela fica contra-
riada. Acabe conversa com Barzilai sobre 
querer devolver Jezabel para o seu pai. 
Jezabel entra na hora e pergunta se o rei 
pretende mandar a mãe do herdeiro do 
trono de Samaria embora. 
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Os conflitos que estão acontecendo não vão 
atingir você e você vai ser o único a suavi-
zá-los. Muito bem! O contato humano será a 
melhor forma de acalmar sua mente.

Você precisa desacelerar o seu ritmo. Não se 
sinta culpado por fazê-lo, caso contrário pode 
se sentir esgotado. Você não tem uma dieta 
equilibrada - seria uma boa ideia parar e olhar 
o que está fazendo errado.

Use suas conexões para que você tenha a 
chance de ver as mudanças que pretende fazer. 
Ajude os outros. Não seja orgulhoso demais para 
ouvir as necessidades básicas do seu corpo, 
você tem razão em pensar que precisa relaxar.  

Você terá que usar sua astúcia para obter 
satisfação. Faça um esforço para cooperar, 
vai ser bom para você! Você terá mais energia 
do que o normal e tem uma necessidade de 
liberdade. Ceda um pouco.  

Você será capaz de dar livre curso à criati-
vidade. Saia de sua concha e aproveite ao 
máximo o presente! Por outro lado, sua saúde 
será variável. O principal será equilibrar as 
suas atividades ao longo do dia.

Você precisa fugir da realidade da vida 
diária. Faça um favor a você mesmo e faça 
uma pausa, você vai se sentir fisicamente 
exausto e precisa recarregar suas bate-
rias. Durma mais!

Sua autoconfiança faz com que as pessoas 
gostem e confiem em você automaticamente. 
Seus altos níveis de energia irão ajudá-lo a 
fazer um balanço de forma construtiva. Não 
se distraia em vão.

Expresse-se sem falsa modéstia, a men-
sagem será transmitida. Cuidado com o 
sistema digestivo e dê uma boa olhada em 
sua dieta, certificando-se de que você tem 
a nutrição que realmente precisa.

O calor das pessoas ao seu redor será muito 
gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo 
de hoje, tomando muitas vitaminas - você pre-
cisa cuidar mais de si mesmo.

Você precisa acelerar o ritmo de seus projetos 
hoje a fim de trazê-los para uma conclusão 
bem sucedida. A turbulência mental que você 
está atravessando atualmente poderia levá-lo 
a fazer muitas coisas fisicamente.

Você vai sair facilmente de uma luta. O que 
parecia insuperável se transformará em algo 
positivo. Seus ligamentos precisam ser toni-
ficados e fortalecidos - vá com calma com 
seus movimentos.

As discussões com pessoas próximas estão 
começando e você vai precisar acelerar suas 
atividades. Seus hábitos alimentares poderiam 
receber algumas mudanças e é o momento 
ideal para começar uma dieta. 
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GM: servidor acusa diretor
de interferir em denúncias

Após denúncias de agressões 
e abusos de autoridade na GM 
(Guarda Municipal) de Cascavel, 
desta vez a acusação é outra. Um 
servidor que já atuou como ouvidor 
no órgão acusa o diretor da GM, 
Coronel Avelino Novakoski, de 
inter ferir em denúncias que che-
gavam até a ouvidoria.

Em um documento ao qual a 
reportagem do Jornal Hoje News 
teve acesso, o servidor afirma que 
além das condições precárias para 
receber denúncias, como a falta de 
um número específico para isso, 
algumas situações eram encami-
nhadas diretamente ao diretor da 
Guarda, sem passar pela ouvidoria, 
que as encaminharia à corregedo-
ria para investigação.

“Alguns denunciantes eram 
orientados a se dirigir direta-
mente à sala do diretor, sem 
passa pela ouvidoria (...) há certa 
parcialidade em condução e indi-
cação de processos com alguns 

Sem resposta
A reportagem do Jornal Hoje News tentou contato com o denunciante, mas 

não houve retorno. Também não houve sucesso no contato por telefone com o 
diretor da Guarda, Coronel Avelino Novakoski. O teor da denúncia foi enviado à 

Prefeitura, que também não se pronunciou. 

POSICIONE 
o leitor de QR 
Code do seu 
celular e veja 
a cobertura 
no local do 
acidente

servidores”, afirma o denunciante 
no documento.

Ele cita ainda que de acordo 
com a legalidade o diretor não 
poderia interferir na corregedoria. 
“É uma instituição independente, 
sem poder de receber interferên-
cia, o que não acontece em nossa 
corregedoria só pelo fato de o dire-
tor insistir em manter uma pessoa 
inabilitada no cargo de correge-
dor”, complementa o denunciante. 

O documento teria sido entre-
gue aos vereadores da Comissão 
de Segurança Pública e Trânsito. O 
recebimento do documento foi con-
firmado pelos vereadores, que agora 
devem encaminhar a denúncia ao 
Ministério Público e à Polícia Civil.

Outra denúncia 
Os Vereadores da Comissão de Segu-
rança Pública e Trânsito já apuram 
denúncias com o mesmo teor trazidas 
pelo Sismuvel (Sindicato dos Servi-
dores Municipais de Cascavel) sobre 
possíveis irregularidades na contrata-
ção do corregedor da GM e também 
na diferenciação de tratamento da 
corregedoria em casos envolvendo 
servidores. 
Neste caso, a Prefeitura nega a irre-
gularidade, assim como o diretor da 
Guarda, Coronel Avelino Novakoski. 
A Secretária de Políticas sobre Drogas 
e Proteção à Comunidade, Rosely 
Vascelai, já foi oficiada, mas ainda 
não respondeu aos vereadores. De 
acordo com a Prefeitura o documento 
foi recebido dia 18 e ela têm 20  dias 
para se manifestar.

Viatura na contramão causa 
acidente com morte 

Uma jovem de 28 anos morreu e outra 
ficou ferida em um grave acidente 

registrado no início na tarde de ontem na 
BR-163 entre Toledo e Marechal Cândido 
Rondon.  A batida aconteceu no trecho 

duplicado e envolveu três carros.
De acordo com testemunhas teria sido 

causada por uma caminhonete da Polícia 
Rodoviária Estadual, que teria saído de 

um posto combustíveis próximo á rodovia 

e trafegava na contramão. Dois veículos 
que vinham em sentido contrário bate-

ram de frente com a viatura.
O impacto foi tão forte que ambos os 

carros ficaram destruídos. A motorista de 
um dos carros morreu na hora e a outra 
ficou ferida. As condutoras dos veículos 

eram amigas e se dirigiam à Cascavel para 
participar de um curso.

A viatura caiu na canaleta da pista e o 
condutor teve ferimentos leves. A 

Polícia Rodoviária Estadual confirmou 
que, a princípio, a viatura estava na 

contra mão de direção, mas aguarda 
informações da Polícia Rodoviária 
Federal e perícias para verificar as 
reais causas do acidente. Um Pro-

cedimento Administrativo da Polícia 
Militar será instaurado para apurar 
as causas do acidente bem como 

responsabilidades.

Atenção à neblina 
No momento do acidente havia 
neblina, o que dificultava a visibi-
lidade. Tanto a neblina quanto o 
nevoeiro são fenômenos comuns no 
inverno, por isso é preciso redobrar o 
cuidado e a atenção ao pegar a estrada. 
Respeitar os limites de velocidade e tra-
fegar com os faróis acesos são medidas 
que podem evitar acidentes.  
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 Acusado de matar a esposa 
porque ela teria se descuidado do 
trabalho em um ponto de tráfico de 
drogas, Jeferson Tonin Magalhães 
dos Santos será julgado hoje pelo 
crime de feminicídio, no Fórum 
Estadual de Cascavel.

E le é acusado de matar 
Caline Alves Pires de Morais 
com sete tiros. O crime aconte-
ceu no Bairro 14 de Novembro 
em março do ano passado.

De acordo com os autos do pro-
cesso, o assassinato teria ocorrido 
porque Jeferson e a família atua-
vam no tráfico de drogas na região 
e Caline deveria ficar em casa 
durante todo o dia para assumir a 
posse da droga guardada no local 
caso uma abordagem policial acon-
tecesse, já que ela não tinha pas-
sagem policial.

Na data do crime, Caline teria 
saído de casa por alguns minutos, 
deixando o ponto de tráfico com 

FEMINICÍDIO: 
Acusado de matar 
por tráfico vai a júri

a irmã de Jeferson, já condenada 
pelo crime de tráfico de drogas. 
Quando a vítima voltou á resi-
dência foi surpreendida pelo 
acusado, que a agrediu verbal-
mente e retirou do colo dela o 
filho de 2 anos do casal, e a 
obrigou a entrar no quarto onde a 
matou com sete tiros.

As qualificadoras do crime são 
motivo torpe e recurso que difi-
cultou a defesa da vítima, já que 
ela foi executada. Jeferson tam-
bém é acusado de um homicídio 
registrado em Joinville (SC). Ele 
está detido no Complexo Médico 
Penal de Pinhais e deve partici-
par do júri por videoconferência.  
Ele está preso há cerca de cinco 
meses. Jeferson estava foragido 
e foi detido em janeiro, após se 
envolver em um acidente grave na 
BR-163, em Quatro Pontes. 

n Reportagem: Cláudia Neis

DH confirma ligação 
de assassinado 
com Sandro Rossi
A DH (Delegacia de Homicídios) de 
Cascavel que investiga o assassi-
nato de Filipe Raphael Ciqueira 
Chagas, 31 anos, morto a tiros na 
manhã de segunda-feira (24) na 
Rua Pio XII, confirmou que uma 
das linhas de investigação do 
caso é uma ligação entre a vítima 
e o empresário Sandro Rossi, 
alvejado com mais de 20 tiros 
em abril e que morreu no último 
dia 18, após passar quase dois 
meses internado no HU (Hospital 
Universitário). 
Outra linha tem como base a vida 
pregressa da vítima, que já tinha 
passagens pelo setor policial por 
crimes como: como roubo agra-
vado, associação criminosa, recep-
tação, tráfico de drogas, lesão 
corporal, injúria e embriaguez. 
De acordo com a polícia, pelo 
menos 10 dos cerca de 17 tiros 
disparados acertaram Filipe que 
morreu na hora. 
A delegada Chefe da 15ª SDP, 
afirma que apesar do número 
elevado de mortes violentas já 
registradas no mês de junho (5 
mortes), o número de homicídios 
deste ano ainda é considerado 
menor do que no ano passado. 
Até o momento são 15 homicídios 
em Cascavel, no mesmo período 
do ano passado eram 18 mortes 
violentas registradas.
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O Campeonato será disputado 
em Cascavel e faltando menos de 
um mês para o início das ativida-
des de pista 400 pilotos já confir-
maram a inscrição nas 20 catego-
rias que estarão em disputa. 

Principal disputa do kartismo 
no País, o Campeonato Brasi-
leiro dará aos par ticipantes a 

400 pilotos no BR de Kart
isenção de pagamento de pneus 
e aluguel de motores em algu-
mas classes, além da chance de 
concorrer a vagas gratuitas para 
o Mundial Kar t.

Os portões do Kartódromo Delci 
Damian estarão abertos entre os 
dias 15 e 27 de julho. 

Até agora a categoria Cadete 

Daniel Scalco é o novo diretor de Esportes
Quase um mês após a exoneração de Cleber Fonseca, o secretário de Cultura e 
Esportes Ricardo Bulgarelli, confirmou o nome de Daniel Scalco, o Chimia, para 

ocupar o cargo de Diretor de Esportes de Cascavel.  
Ele já ocupou funções na secretaria em vários períodos e gestões: de 2001 a 
2004, de 2005 a 2007 e também no período de 2009 a 2012, além de fazer 

parte da gestão do atual prefeito Leonaldo Paranhos desde 2017. 
“É uma alegria muito grande estar retornando a casa onde já trabalhamos 

muito e prol do nosso esporte. A Secretaria de Cultura e Esporte é muito ampla, 
com centenas de atendimentos diários às pessoas que procuram todos os dias. 

Espero desempenhar o melhor possível o papel à frente do esporte, com o 
desafio de atender e dar boas condições aos atletas de todas as modalidades 

sem esquecer-se de uma atenção especial aos bairros e obras no setor”, disse o 
novo diretor da Secretaria de Esportes.

tem a confirmação de pilotos 34 
inscritos. Destaque também para 
as categorias F4 Sênior, com 30 
inscritos, Júnior Menor, com 29, e 
Sênior A, com 25.

As inscrições continuam aber-
tas, podendo ser preenchidas no 
site da CBA por meio do endereço 
eletrônico: http://www.cba.org.br/.

Agora é Liga Futsal
Goleado por 7 a 0 pelo Palmas 
em jogo que marcou o início do 
returno da Série Ouro do Para-
naense, na noite de terça-feira, 
em Palmas, o Cascavel Futsal 
tenta retomar a concentração 
para novo desafio na tempo-
rada, desta vez contra um dos 
líderes da (Liga Nacional de 
Futsal), o Tubarão, em duelo 
marcado para sábado, às 19h, 
no Ginásio da Neva.
A equipe catarinense, atual 
campeã estadual em final dis-
putada com o Joaçaba, ex-time 
de Cassiano Klein, atual Cas-
cavel Futsal, chegou a liderar 
a classificação da LNF 2019, 
mas atualmente é a quarta 
colocada com 22 pontos, a três 
do líder Magnus.
Já a Serpente paranaense é 
quem tem o melhor aprovei-
tamento na Liga Nacional nas 
últimas rodadas. Vem de cinco 
vitórias consecutivas, incluindo 
uma sobre o Magnus e outra 
sobre o Marechal, último adver-
sário do Tubarão – empataram 
por 5 a 5.
Esses dois triunfos cascave-
lenses foram como visitante. 
Os outros três da sequência 
vitoriosa foram no Caldeirão da 
Neva, onde o Cascavel nova-
mente espera contar com sua 
torcida em grande número, 
neste sábado.

Depois do terceiro lugar no último sábado na 2ª etapa do Campeonato Sul Brasileiro de 
Kart, resultado que o leva a mesma posição na classificação do campeonato, o cascavelense 
Akyu Myasava está pronto para o Open do Campeonato Brasileiro de Kart. A competi-
ção será disputada desta quinta-feira a sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. 
Correndo em casa, Akyu irá disputar a categoria Cadete.

MARIO FERREIRA
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CASCAVEL, 27 DE JUNHO DE 2019

1- EVERSON LOURENÇO DOS SANTOS E ANDRIELI DE ANDRADE DE ALMEIDA
2- MADSON COSTA CAVALHEIRO E LARISSA ROSA ELZER
3- RAUBER SECCO E ELISSANGELA ALVES COELHO
4- ROGERIO DE ARAUJO TELLES E JOZIELY ELOIZA FERNANDES DE ARAUJO
5- EDSON LUIS DE SOUZA E TATIANE APARECIDA SCHENBERGER
6- ALEX FRIEDERICH E ANA ROSA PARCIANELLO
7- JULIO CESAR RANGEL E KELLI APARECIDA DE SÁ

Atacante do Grêmio que ganhou destaque na seleção 
depois do último jogo, Everton está na mira do futebol 
europeu e agora, jogando “no quintal em casa” contra 
o Paraguai, tem nova chance para brilhar. Após iniciar 
como reserva nos dois primeiros jogos na Copa Amé-
rica, “Cebolinha” assumiu a titularidade e justificou a 
aposta diante do Peru: marcou um gol, deu assistên-
cia, infernizou a zaga adversária e foi protagonista na 
goleada por 5 a 0. Com o pouco tempo em campo 
e os dois gols, é o artilheiro da seleção brasileira na 
competição e um dos goleadores do torneio, ao lado 
de Philippe Coutinho, que também balançou as redes 
duas vezes, mas titular nos três jogos da primeira fase.  

Sem ter levado nenhum gol 
durante toda a fase de grupos 
da competição da Copa América 
2019, o Brasil entra em campo 
hoje à noite pelas quar tas de 

Brasil x Paraguai vale
uma vaga na semifinal

final para enfrentar o Paraguai, 
às 21h30, na Arena do Grêmio, 
em Porto Alegre.

A seleção paraguaia é uma 
“pedra no sapato” da Canarinho. 

Nas duas ultimas edições da com-
petição, as equipes se enfrentaram 
justamente na decisão pela vaga 
na semifinal e o Brasil acabou eli-
minado nos pênaltis após empate 
no tempo normal. Ou seja, seguir 
sem levar gol hoje é uma boa para 
os brasileiros, mas desde que os 
atacantes aproveitem as oportuni-
dades e façam as redes balança-
rem. Caso contrário, existe a pos-
sibilidade de nova queda, desta vez 
com a defesa invicta.

Além do confronto, outra situa-
ção que preocupa as equipes é a 
condição do gramado da Arena, o 
que fez Brasil e Paraguai adotarem 
uma programação diferente ontem, 
na véspera da partida, sem a tradi-
cional atividade de reconhecimento 
de campo. Para complicar a situa-
ção do gramado da Arena, a con-
dição climática prevê instabilidade 
para Porto Alegre 

Quem avançar de Brasil x Para-
guai terá pela frente na semifinal, 
em Belo Horizonte, o vencedor da 
partida entre Venezuela e Argen-
tina, que medirão forças amanhã 
a tarde, no Rio de Janeiro.  

CBF
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