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Jato para até 118 
pessoas passa a 
operar em Cascavel
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04
Família quer justiça 
por negligência 
em morte na UPA
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07
Polícia faz apreensão
de carreta com 
toneladas de maconha 

PÁGINA

12

Instituição de ensino modelo, o IFPR (Instituto Federal do Paraná) pede socorro em Casca-
vel. Com o corte de quase a metade do montante de R$ 1,1 milhão previsto no orçamento 
deste ano, o campus cascavelense, que está localizado na zona norte e conta com 500 

alunos, corre o risco de ter as atividades suspensas já no segundo semestre.

IFPR pede socorro
l Pág. 3

RUMO À LIDERANÇA
Embalado na Liga Nacional, o Cascavel Futsal tenta 

agora reencontrar o caminho das vitórias na Série Ouro 
do Paranaense. A Serpente desafia o Umuarama nesta 
terça-feira em busca também de voltar à liderança da 
classificação. O adversário é treinado por Nei Victor e 

está embalado por quatro vitórias consecutivas.
l Pág. 14
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Do presidente da 
comissão espe-
cial que analisa 
a reforma da 
Previdência 
na Câmara, 

deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), que disse nessa 

segunda-feira (1°) acreditar 
que a proposta será votada 

pelo colegiado nesta 
semana, mas alertou que 
sempre há o risco de adia-
mento, uma vez que ainda 
há pontos em negociação.

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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14 17 18 19 20 24 25

concurso: 1964

08 09 17 22 24 34 35 
43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

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

Ser Gentil é ser Feliz
“Acho que votamos 

essa semana. 
Mas risco sempre 

existe. Vamos ver o 
clima amanhã [hoje]”

Chuva

André Castro é dentista especializado em odontopediatria e 
palestrante motivacional

ChuvaNublado Nublado

O ditado popular “gentileza gera gentileza” sempre foi impe-
rativo, mas vai muito além da reciprocidade. Pesquisas no mundo 
todo indicam que existem melhorias reais na qualidade de vida 
daqueles que escolhem ser mais amáveis com o próximo.

No Reino Unido, descobriram que ser gentil faz com que as 
pessoas produzam endorfina, hormônio que funciona como um 
analgésico natural e diminui dores. Além disso, também foi provado 
que é de grande ajuda no tratamento de depressão e ansiedade, 
uma vez que pessoas que praticam a gentileza passam a ser menos 
isoladas e tornam a simpatia um hábito. Há, também, estudos que 
confirmam que esses atos podem ser benéficos para o coração e 
ainda aumentar a expectativa de vida, ou seja, foi comprovado que 
a gentileza é um dos caminhos para a felicidade.

Desta forma, o palestrante e empreendedor André Castro con-
corda com os dados apresentados pelas pesquisas, mas também 
entende que a gentileza gera vantagens que vão além da saúde. 
“São atitudes positivas que impactam diretamente nos benefícios 
no dia a dia. A gentileza é uma forma simples de trazer coisas 
boas para si e para os outros, como otimismo, empatia, senso de 
coletividade e cooperação”, explica.

É interessante aplicar as diferenças entre ser gentil e bajulador. 
Embora tenham características que se assemelham, o bajulador 
faz coisas boas por conta de interesses próprios, algo que em 
longo prazo é apenas desperdício de energia. “Ser gentil é um sinal 
de evolução, uma prova de que existe algo além dos interesses 
pessoais mostrando que conseguimos nos colocar na posição da 
outra pessoa”, explica André Castro.

Mas assim como em todas as coisas, o equilíbrio é essencial. 
Para o bem ou para o mal, passamos mais tempo focados em 
outras pessoas do que em nós mesmos e isso não é saudável. A 
dica é avaliar com sinceridade o ditado “não faça ao outro o que 
não queira que façam com você” e se inquietar com alguns pensa-
mentos egoístas, afinal eles são prova de amor próprio. “De uma 
maneira gentil você pode agitar o mundo” (Gandhi), vá em frente 
na busca da sua melhoria contínua e sucesso!

Câmara dos Deputados



impressões foram parcial-
mente suspensas.

O IFPR em Cascavel tem 
13 servidores terceirizados 
– além de 33 professores. 
Ao todo são 500 alunos 
que dependem da estru-
tura. O contingenciamento 
não é uma exclusividade 
de Cascavel – foi aplicado 
a todas as instituições no 
País. Em todo Brasil são 
R$ 900 milhões cortados. 
O Conselho Nacional dos 
Reitores cobra do governo 
federal a suspensão dos 
cor tes. “Se não ocorrer, 
terão que suspender as ati-
vidades no segundo semes-
tre. Não teremos condições 
de pagar água, luz e terceiri-
zados”, afirma o diretor da 
instituição em Cascavel.

Com foco na profissio-
nalização, o IFPR é uma 
herança da gestão do 
governo anterior. Os educa-
dores estão unidos para que 
o trabalho não pare por falta 
de verbas. A partir desse 
mês, o IFPR já não tem mais 
orçamento empenhado. “O 
IFPR é uma escola de pobre: 
80% cota, 60% oriundos 
de escola pública. Temos 
alunos que vêm de outras 
cidades. 80% são da zona 
norte de Cascavel. Quem 
sofre são as pessoas mais 
carentes”, afirma Eckstein.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Apaziguou?
O líder de governo, Rômulo Quintino (PSL), chegou a pedir que a 

base aprovasse, ontem, a emenda de Olavo Santos (PHS) sugerindo 
que o Poder Executivo, por ato próprio, defina quais os tipos de 

comércio podem ou não ser explorados nos quiosques. Com muitas 
críticas disparadas tradicionalmente nas sessões, ontem as discussões 

envolveram elogios. Disse Quintino que Olavo “acrescenta aos projetos 
do Executivo”. Josué de Souza (PTC), base consolidada, também 

recomendou que Olavo “continue assim”. Em retribuição aos discursos, 
Olavo disse que dessa maneira “fica seduzido” – ele que recentemente 
havia denominado o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) de “O Precioso”. 

A emenda que será votada hoje define que o prefeito escolha por 
decreto o que pode ou não ser instalado nos quiosques.

Sob aplausos
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) foi aplaudido ontem ao 

desembarcar no terminal de passageiros, após sobrevoar com o jato 
Embraer 195 da Azul que veio de Campinas, no voo inaugural da 

companhia. A plateia também esteve organizada: do Paço ficaram 
disponíveis três vans da Prefeitura para transportar o público até o 

ato público no aeroporto.

Estaca zero
Continuando o assunto dos 
quiosques, uma luz no fim 
do túnel: qual o motivo de 
tanto debate – mais de dois 
meses na Câmara – para que o 
próprio Executivo faça o que lhe 
convém por meio de decreto?  
O vereador Sebastião Madril 
(PMB) rebateu que a emenda 
anula o trabalho do legislativo – 
que já havia definido tudo isso 
ano passado. “Voltamos a estaca 
zero. Deveriam ter deixado a 
livre concorrência”, diz Madril.

Apertado!
Com as alterações – 
incompreendidas pelo 
parlamento – o vereador 
Roberto Parra (MDB) se 
atentou para a questão dos 
banheiros dos quiosques: vão 
ser mantidos para o acesso ao 
público? “Devem ficar abertos 
ao público. Espero que não seja 
uma manobra. Caso contrário, 
vou pedir que seja retirado o 
projeto. Não abro mão disso”.

Sem respostas
A incompreensão do parlamento 
se deve a falta de respostas 
do Executivo municipal, que 
rendeu um discurso de Paulo 
Porto (PCdoB), que colocou em 
dúvida a transparência pregada 
pelo Paço. Os requerimentos 
sobre o projeto dos quiosques 
foram ignorados – após 
adiamento. “A atual gestão não 
se dispõe a dialogar. Só tem 
duas possibilidades: primeiro, 
o Executivo não é republicano 

IFPR pede socorro

Briga comprada
Diante da situação financeira do IFPR, parlamentares defenderam as 
cobranças repassadas aos congressistas com o propósito de alertar o 
governo federal sobre o uso adequado dos recursos nas cidades brasi-
leiras, como é o caso de Cascavel. “É importante comprarmos essa briga 
para que o contingenciamento não aconteça”, destaca o vereador Celso 
Dal Molin (PL). Em relação ao Estado, o vereador Paulo Porto (PCdoB) 
alertou sobre a situação da Unioeste, a Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná, que também passa por situação parecida devido cortes do 
governo paranaense. “Tem recursos suficientes apenas para funcionara 
te agosto – palavras do diretor da instituição”, diz Porto. Os vereadores 
preparam uma Moção para ser encaminhada hoje ao governo fede-
ral, deputados e senadores, além de uma visita ao IFPR de Cascavel, 
amanhã. “A implantação do IFPR foi muito importante para Cascavel e 
na região, com a oferta dos cursos de Análises Químicas, Informática, 
licenciatura em Química, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas e especialização em Educação, Tecnologia e Sociedade”, 
defende Alécio Espínola (PSC), presidente da Câmara. 

Após apelo do IFPR (Ins-
tituto Federal do Paraná), os 
vereadores cascavelenses 
se mobilizam para definir 
ações contra o contingen-
ciamento de quase 40% 
dos recursos à instituição 
de ensino, que fica na zona 
norte da cidade.

Do montante de R$ 
1,1 milhão previsto no 
orçamento deste ano, R$ 
411 mil foram cor tados, 
restando ao caixa apenas 
R$ 706 mil para as ações 
previstas. O recurso é con-
siderado insuficiente pelo 
diretor, Luiz Carlos Eckstein, 
que ontem usou a tribuna 
da Câmara e pediu ajuda 
dos parlamentares para que 
façam uma moção e tam-
bém pressionem os depu-
tados para que os recursos 
totais sejam mantidos.

“Precisamos do auxílio 
dos vereadores para ten-
tar reverter esse corte que 
pode ser muito drástico. 
Sem o orçamento não há 
como manter todas as ati-
vidades”, afirma Eckstein.

A situação mais grave 
está relacionada aos ter-
ceirizados – limpeza, manu-
tenção, portaria e vigilância. 
Um terceirizado já teve que 
ser dispensado. Outras 
medidas já tiveram que 
ser aplicadas devido ao 
corte de repasses: o ele-
vador está trancado e as 

– nega-se a conversar, após o 
rolo compressor da base - ou 
perguntamos: é o irrespondível?”.

Velocidade de 
tartaruga
A conexão lenta da internet 
é um problema enfrentado 
em Cascavel. A demora na 
implantação de fibra óptica para 
rede foi levantada ontem pelo 
vereador Josué de Souza (PTC) 
que está em busca de respostas 
das autoridades estaduais: qual o 
motivo de Cascavel estar com uma 
velocidade de tartaruga, enquanto 
cidades menores já possuem 
internet a jato? “Vou encaminhar 
requerimento de informações 
ao governo estadual e também 
a Copel. Só posso entender 
que existem outros interesses 
por trás dessa demora. Cidades 
menores já possuem fibra óptica. 
Além do serviço, queremos mais 
concorrência”, diz o vereador.

Tapumes na cara
Além disso, Josué de Souza, 
que é presidente da Comissão 
Permanente de Saúde, relatou 
a situação que enfrentou em 
recente vistoria da reforma da 
Unidade de Pronto-Atendimento 
do Bairro Brasília. Teve o acesso 
impedido pelos responsáveis pela 
obra. Engana-se quem pensa que 
o vereador aceitou a situação. 
Deu um jeito e entrou na “marra”. 
Mas não conseguiu. Ele promete 
ir de novo ao canteiro de obras – 
agora pediu a adesão da Comissão 
Viação e Obras. 
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O voo inaugural do Jato Embraer 195 marcou, ontem, o início da opera-
ção da aeronave em Cascavel. O voo saiu de Campinas (SP) e aterrissou 
no aeroporto cascavelense por volta das 15h30. Nele, além dos passagei-
ros, estavam o prefeito Leonaldo Paranhos e o vice- presidente de Receitas 
da Azul Linhas Aéreas, Abhi Shah. A aeronave, além de ser moderna, tem 
capacidade para 118 passageiros e não é tão suscetível a condições climá-
ticas, o que deve resolver o problema de desvio de aeronaves por conta 
do vento e da neblina registrados constantemente na cidade – o que faz 
com que por muitas vezes aeronaves não consigam pousar na cidade. Outro 
jato do mesmo modelo deve começar a operar em agosto, de acordo com a 
operadora. As obras do novo terminal de passageiros e a avenida de acesso 
ao aeroporto devem ser finalizadas até março do ano que vem. 

Adesão à greve deve aumentar
A greve estadual convocada 

pelo FES (Fórum das Entidades 
Sindicais) completou uma semana 
nessa segunda-feira (1º), e de 
acordo com sindicalistas a adesão 
deve aumentar nos próximos dias. 
O presidente do Sinteoeste (Sindi-
cato Trabalhadores das Universi-
dades do Oeste do Paraná), Gian 
Carlo Toso, afirma que a categoria 
está aberta ao diálogo, mas caso 
não haja acordo a Unioeste deve 
aderir à greve a partir do dia 22.

Uma manifestação com repre-
sentantes de diversos setores do 
Estado foi realizada ontem em 
frente à Praça Santos Andrade em 
Curitiba, o que sinalizou a continui-
dade da greve. “A manifestação é 
uma forma de demonstrar para o 
Governo que estamos fortes e que 
a greve é muito maior do que ele 
tem anunciado”, garante Toso. Ele 
afirma também que os servidores 
estão montando acampamento em 
frente ao Palácio do Iguaçu.

 
Adesão

Por meio de nota, a Secretaria de 
Estado da Educação informou que a 
que na manhã de ontem a adesão 

total chegou a 4,2% das 2.143 escolas 
estaduais, enquanto em 40% das 

escolas a adesão é parcial. Em Casca-
vel, a adesão parcial é de 38% das 93 
escolas que fazem parte do Núcleo 

Regional de Educação. Somente uma 
escola paralisou totalmente 

as atividades. 

AÍLTON SANTOS
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 O que diz a SEED?
Por nota, a SEED (Secreta-

ria de Estado da Educação e 
do Esporte) informou que as 
estatísticas referentes às ins-
tituições estaduais de ensino 
são coletadas por meio do 
Censo Escolar, estabelecido 
pelo Inep (Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira) 
e que a data de referência do 
Censo para informações pres-
tadas é a última quarta-feira 
do mês de maio.

No ano passado, a data 
caiu em 30 de maio e nesse 
ano em 29 de maio. O que 
significa que as informações 
declaradas anualmente no 
Censo Escolar devem registrar 
apenas os alunos frequentes 
nesse período.

Além disso, o status “sem 
frequência” não significa 
exclusão de matrícula ou 
aluno desistente, e que o 
aluno tem a vaga e retorno 
garantidos. A SEED informou 
também que “as informações 
de infrequências orientam a 
realização da busca ativa e 
que até o momento a pasta 
não foi notificada sobre  
a denúncia”.  

 A evasão escolar está cha-
mando a atenção da APP-Sindi-
cato Estadual não somente pelos 
registros de alunos evadidos, que 
aumentou de 2018 para 2019, 
mas também pela suspeita de que 
os números estão sendo alterados 
pela Secretaria de Estado da Edu-
cação do Paraná. 

“O Paraná tem uma política de 
aumentar os índices da educação 
no Ideb [Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica] e uma das 
situações que faz com que o Ideb 
tenha um baixo rendimento é a 
evasão dos alunos. Entrar no sis-
tema e excluir esses alunos é uma 
forma de maquiar o sistema e os 
resultados”, afirma a professora e 
secretária geral da APP Cascavel, 
Marta Soligo.

Marta explica que a suspeita 
está acontecendo há cerca de 30 
dias e que as denúncias foram fei-
tas por pessoas do corpo escolar 
para a APP-Sindicato. “Todos os 
membros da direção regional da 
APP-Sindicato estão em sala de 
aula, dessa forma fazemos o acom-
panhamento. Inúmeros colegas de 
outras escolas também fizeram a 
denúncia para nós”. 

De acordo com dados do SERP 
(Sistema Educacional da Rede de 
Proteção), de 1º de janeiro a 13 de 
julho de 2018 foram encaminhados 
ao Conselho Tutelar 1.579 casos 
de estudantes evadidos, sendo 
896 da rede estadual, 650 da rede 
municipal e 33 por outros órgãos 
públicos da Rede de Proteção. Já 
de 1º de janeiro a 17 de junho de 
2019 foram 1.743 casos, sendo 
1.088 da rede estadual, 596 da 
rede municipal e 59 de outros 
órgãos, somente nos 18 municípios 

Números de evasão
escolar alterados?

de abrangência do Núcleo Regional 
de Educação de Cascavel. 

Para Marta possivelmente os 
números são maiores do que os 
mostrados pelo SERP e o Sindicato 
já trabalha para encontrar os reais 
números. Além disso, a prática 
causa outros problemas: “Excluir 
matrículas de alunos menores de 
idade infringe uma série de leis: 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e a Constituição Federal, 
que assegura a educação como 
direito fundamental”.

A denúncia é de que a prática 
esteja acontecendo em todo o 
Estado. O Ministério Público do 
Paraná foi acionado há aproxima-
damente 15 dias. “Esperamos que, 
no mínimo, o Estado seja adver-
tido e revogue essas exclusões. O 
nosso objetivo é identificar todos 
os alunos que evadiram a escola 
e tentar trazê-los de volta, não 
excluí-los do acesso à educação”, 
explica a professora.

Cinema ACESSE O 
INSTAGRAM E 

CONCORRA UM PAR 
DE INGRESSOS 

PARTICIPE
@oparana hoje news
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 Outro caso
Outro caso recente de morte após atendimento em UPA em Cascavel foi o de 

Marem Lidiane Biavati. Ela faleceu na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim 
Veneza em dezembro do ano passado. De acordo com os familiares, Marem pro-
curou atendimento se queixando de mal-estar, recebeu soro e duas horas depois 
foi liberada. Dias depois ela procurou a unidade novamente e após esperar mais 
de seis horas por atendimento caiu na recepção e não resistiu. “Na época ela foi 
classificada em verde e não recebeu atendimento. A prefeitura disse que tinha 
aberto sindicância, mas não tivemos mais informações sobre a situação”, conta 
uma familiar, Gema Biavati. A família entrou com um processo contra a prefei-

tura, mas o caso segue em tramitação.     

Família quer justiça
por negligencia

Fernando Lopes, filho de Ora-
cilda de Fátima Achere, não encon-
trou outro adjetivo para definir 
como se sente com a morte da 
mãe: “frustração”. Oracilda faleceu 
aos 52 anos na última quinta-feira 
(27) após dar entrada no HU (Hos-
pital Universitário) de Cascavel, 
mas de acordo com familiares, ela 
já buscava por atendimento nas 
UPAs (Unidades de Pronto Atendi-
mento) desde o dia 10.

“Ela procurou a UPA do Brasí-
lia pela manhã no dia 10 de junho 
reclamando de dores ao respirar. 
Naquele dia foi feito um raio-x, 
mas o médico disse que não havia 
entendido o exame e a encaminhou 
para a UPA Tancredo, afirmando 
que um ortopedista deveria ava-
liar”, conta Fernando. 

O filho afirma ainda que o 
médico ortopedista disse que Ora-
cilda estava com dor muscular. Mas 
as dores da mãe não passaram e 
na noite de segunda-feira (24) ela 
buscou a UPA Brasília novamente.

“Ela passou a noite na uni-
dade e não recebeu atendimento, 
às 7h30 de terça-feira [dia 25] o 
médico estava encerrando o plan-
tão e minha tia, que a acompa-
nhava, disse que ela precisava de 
atendimento porque estava muito 
mal. O médico receitou alguns 
remédios e a liberou”, relata Fer-
nando, que conta que as pernas 
da mãe estavam roxas e ela estava 
com o rosto pálido, e que mesmo 
com a liberação do médico Ora-
cilda permaneceu na Unidade. Ela 
foi atendida novamente perto de 
10h e o médico passou uma nova 
receita e a liberou.

Na quarta-feira (26) Oracilda já 

RECEITAS médicas mostram duas liberações de Oracilda da UPA no mesmo dia        

O que diz 
a Secretaria
 de Saúde?

A Secretaria Municipal de Saúde res-
pondeu por nota que não comenta 
sobre ocorrências com pacientes, 

bem como sua situação clínica, e que 
o canal 156 (número de telefone) 

está à disposição para reclamações, 
dúvidas, sugestões e elogios. 

não conseguia respirar. O Samu foi 
acionado pela família. De acordo 
com o filho, ela foi levada até a 
UPA usando oxigênio e outro raio-x 
foi feito. “Perto da 0h30 o médico 
disse que ela estava mal e preci-
sava ser sedada e entubada, foi a 
última vez que eu a vi. O médico 
me disse para ir para casa. Às 18h 
de quinta-feira eu recebi uma liga-
ção dizendo que ela estava no HU 
e às 18h30 me disseram que ela 
havia falecido”, conta o filho. 

Diante da situação a família 

deverá procurar a Justiça por negli-
gência no atendimento, já que no 
entendimento de Fernando um 
diagnóstico e tratamento pode-
riam ter evitado a morte de Ora-
cilda. Por enquanto, o que se sabe 
é que Oracilda sofreu uma embolia 
pulmonar, mas a família aguarda 
o resultado do legista para ter a 
documentação oficial. O resultado 
deve demorar 20 dias. 
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Para não voltar ao interior, Mirela arma um plano, e pede 

a ajuda de Vini e de sua avó. Marcelo e Luisa reúnem os pais 
das crianças para contar as descobertas de sua conversa com 
Pendleton. Filipa faz as fotos como garota propaganda do novo 
jogo da O11O, mas seu pai a avisa que ainda não tem a aprovação 
dessa campanha. Gleyce e Kessya recebem as fotos do book, e 
se decepcionam o trabalho do fotógrafo. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Fiorina faz o mesmo e corre atrás do homem com um rolo 

de macarrão. Felipe sai escondido do apartamento dos irmãos. 
Regina manda Sandro buscar Marina no galpão para deixá-la de volta 
na mansão. Felipe vai até o galpão atrás de Isabela. André, Julia e 
Joaquim notam a falta de Felipe e vão atrás dele. O garoto fica na 
rua. Sandro e Marina dão carona para o menino, que estranha a falta 
da presença de Isabela no carro. 

TOPÍSSIMA 
Vitor mente para Paulo Roberto e diz que estava com Gabriela. 

Em conversa com Lara, Carlos diz que quer dizer a verdade para 
Mariinha. Bruno propõe sociedade com Miguel no trailer. Paulo con-
fisca o carro de Rafael. Gabriela vende seus doces para Miguel. 
Lara conta a verdade para Antonio sobre o envolvimento de Antonio 
e Mariinha no passado. 

JEZABEL 
Hannibal vai até Acabe e acusa Barzilai de tentar matá-lo. 

Acabe destitui Barzilai do cargo de comandante do exército. Queila 
conversa com Levi e diz que vai retornar à Fenícia. Queila pede 
para Levi chamar Baruch para jantar enquanto coloca a mesa. 
Levi não encontra Baruch.
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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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l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO Jerônimo pede a Vanessa que 
desista de viajar com Quinzinho
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CASCAVEL, 02 DE JULHO 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

Em “Verão 90”, Ari repreende Manu e João, e ordena que eles terminem o programa. O advogado 
de Quinzão informa que Mercedes ficou com boa parte de sua fortuna. Candé vende as ações da 
PopTV para Andreas. Jerônimo sugere que Marco Aurélio convide Manu para uma turnê interna-

cional. Mercedes e Andreas se beijam e passam a noite juntos. Quinzão avisa a Mercedes que irá 
processá-la por roubo. Diego descobre que Filipa não foi inocentada do processo do marido e alerta 
Candé. Candé descobre que a mãe não está doente. Diego e Candé impedem que Larissa negocie 
as joias com Gonçalves. Candé e Larissa descobrem que Filipa fugiu, levando o dinheiro das ações 

da PopTV. Jerônimo pede a Vanessa que desista de viajar com Quinzinho. 

MALHAÇÃO 
Martinha se oferece para levar Rita para ver Nina. Milena se 

irrita com Jaqueline. Solange sugere que Nanda fale com Raíssa. 
Madureira se vangloria para Marco por causa de Carla. Rita se 
aproxima de Aparecida para ver Nina, e Martinha se afasta sem 
ser vista. Raíssa exige que Camelo volte atrás em sua decisão 
sobre Nanda. Rita tenta explicar para Lígia sobre Martinha, mas 
a médica a ignora. Marco é rude com Peixoto. Lígia e Joaquim 
decidem acionar a Justiça contra Rita, e Filipe concorda. Cléber 
e Anjinha se penalizam com o estado de Marco. Dragão usa Bill 
para se vingar de Camelo. Rita se recusa a confrontar Filipe sobre 
o episódio com Martinha. 

ÓRFÃOS DA TERRA
Miguel impede que Rania leia a documentação que assinou. 

Teresa expulsa Norberto de sua casa. Sara decide voltar para a 
casa de Bóris. Jamil se recusa a contar para Laila sobre seus 
negócios com Miguel. Miguel entrega a Jamil a documentação de 
seus imóveis. Bóris conta para Abner que Sara voltou para casa. 
Valéria repreende Norberto por reclamar do namorado de Teresa. 
Abner não consegue tirar satisfações com Omar. Zuleika estranha 
quando atende o telefone de Almeidinha e a ligação é encerrada. 
Dalila/Basma exige que Jamil se encontre com ela sem Miguel. 
Arthur vê Santinha e Fauze namorando. Bruno provoca Norberto 
ao falar sobre Marie e Martin. 

A DONA DO PEDAÇO 
Régis consegue manipular Maria da Paz. Camilo chega ao 

estúdio, e Fabiana e Jô fazem insinuações sobre Vivi. Vivi se 
encontra com Chiclete. Cosme cobra de Adão a encomenda que 
fez aos Ramirez. Linda e Beatriz ajudam Vivi a mentir para Camilo. 
Fabiana finge solidariedade a Vivi. Kim manipula Márcio. Antero 
convence Eusébio a promover uma reunião de conciliação. Rael 
ouve Gladys reclamar do casamento de Régis e Maria da Paz. Vivi 
afirma a Linda e Beatriz que pretende se afastar de Chiclete. Régis 
anuncia a Jô que colocará em prática o plano contra Maria da Paz. 
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Você precisa superar um obstáculo interior 
para se deslocar em uma velocidade superior. 
Há lacunas na sua dieta, nas quais seria uma 
boa ideia dar uma olhada para que você possa 
recuperar seus mais altos níveis de energia.

Não adianta tentar impor sua visão das coisas. 
A relativa calma que reina hoje vai permitir que 
você faça algumas mudanças que fariam mara-
vilhas para seus níveis de energia - aproveite 
ao máximo esta oportunidade!

A precisão de suas ideias será encorajadora. 
Expresse-se claramente e as suas mensagens 
vão circular. Tenha cuidado para não abusar 
de determinadas substâncias porque você é 
suscetível a algumas.  

Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não 
dê ouvidos a todas as opiniões das pessoas 
que o cercam. É melhor ir ao médico e evitar 
conselhos de outras pessoas.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos 
sobre as pessoas ao seu redor, mas tente não 
ser muito severo. Você vai sentir uma necessi-
dade real de aproveitar ao máximo os prazeres 
da vida - siga suas necessidades.

Um prazo imposto será essencial para o êxito 
de seus projetos, então olhe em longo prazo. O 
exercício muscular que você tem feito recente-
mente está se fazendo sentir. Diminua a velo-
cidade e descanse.

Você está eufórico com as novas opções que 
o destino lhe reservou e que preenchem todas 
as suas expectativas. Seria uma boa ideia rom-
per com certos hábitos. Corte o açúcar, ele faz 
você engordar e se sentir culpado!

Sua certeza é construtiva. Converse com as 
pessoas ao seu redor, você precisa discutir 
coisas para ir adiante. Você corrigirá automa-
ticamente deficiências nutricionais na hora 
das refeições. 

Tudo está indo muito rápido hoje e você vai ser 
bombardeado com todos os tipos de pedidos - 
não diga sim a todos. Você será mais eficiente 
se fizer tudo mais devagar. Beba líquidos regular-
mente para manter seus níveis de energia altos.

Alterne o melhor que puder entre seu apego ao 
passado e sua sede de vida. Você precisa se 
voltar para o futuro. Você está em plena forma 
novamente e não consegue ficar quieto. Fazer 
exercício seria ideal para fortalecer o seu corpo.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pronto 
para realmente viver. Respire mais profunda-
mente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma que 
você precisa para as mudanças que está fazendo.

Seu senso de humor vai fazer você colocar 
seus relacionamentos em ordem, mas tome 
cuidado para não dar a impressão de ser mais 
frio do que você realmente é. Você precisa de 
movimento, mas não se mova muito rápido!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 18

Técnica pa-
ra promo-
ver uma
marca

Docinho
de coco

com
ameixa

Sufixo que
indica
álcool

(Quím.)

País afri-
cano cuja

capital 
é Acra

Timão e 
Pumba, por
sua relação

(Cin.)

Chuva,
em inglês

Recinto
com

sanitário

A tecla
"apagar"
em calcu-
ladoras

Paisagem
que apare-
ce na foto
de 180°

"Quem
bem (?),

bem casti-
ga" (dito)

Lázaro Ra-
mos, ator
de "Mister

Brau"

Formação
para se
dançar
zouk

Corte
rente à

pele

É tratada
com

broncodi-
latadores

País es-
trangeiro

que abriga
Itaipu

Vitamina
(?): o
ácido

ascórbico
(?) unice-
lulares:

amebas e
bactérias

João Paulo
(?): foi

papa por
34 dias
Posição

do jogador
Thiago

Silva (fut.)
Discurso de
homena-

gem a uma
pessoa

Carta do
baralho
com a

letra "K"

Enfermi-
dade

O sétimo
planeta

Resultado
de provas
Ratazana,
em inglês

Roupa de
indianas
Celeiros

modernos

Mágoa
Antigo

anestésico
hospitalar

Instrumento indis-
pensável ao arquiteto

Observada;
presenciada

Creme
de fubá

(?) Sand-
ler, ator

Nome da
letra H

Baralho 
divinatório da cigana

Curvatura excessiva
da região cervical
(Anat.)

"A Lei
do (?)"

Fêmeas de 
hipódromos

Profissionais como
Fluvia Lacerda e
Candice Huffine

Forçar a retirada de

Formato do
esquadro de pedreiro

Fruto de refrige-
rantes escuros

Monograma
de "Rita" 
Redação
(abrev.)

Serviço que guia
motoristas

Sílaba de
"angústia"

O maior
dos prima-
tas arborí-

colas

Sistema
político
baseado
no livre

exercício
da

cidadania

MLJ
ORANGOTANGO

DEMOCRACIA
ECZDORAD

OLHODESOGRA
TOALETEAP

SÇCEANGU
PANORAMAB
LRLDIMAL
UPARAGUAI

ASMAAMORC
SERESSARI
IGPSNOTA

ZAGUEIROR
REGUALOAREI

ASSISTIDA

3/rat. 4/rain. 7/lordose. 8/rechaçar. 9/noz-de-cola. 15/modelos plus size. 18/jogada publicitária.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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



12  POLÍCIA HOJE NEWS, 02 DE JULHO DE 2019

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
14 
02 
03 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Mortes no trânsito

Mais um carro fica
“pendurado” em rampa 

Mais um carro que tentou acessar 
a Secretaria de Saúde pela rampa 
de acesso para cadeirantes e ficou 
“pendurado”, na tarde de ontem em 
Cascavel. É o segundo veículo que faz 
a mesma manobra em menos de uma 
semana. Na última quinta-feira (27) 
um veículo também ficou na mesma 
situação ao tentar acessar o local.

Quem presenciou os fatos, afir-
mou que não há possibilidade de 
retirada dos veículos sem ser por 
guincho. Moradores e comerciantes 
das proximidades afirmaram que 
em 30 dias é o terceiro veículo que 
invade o local. “O motoristas veem 
o portão aberto e não olham a sina-
lização no chão. Bem na entrada 
há uma vaga de estacionamento 
exclusiva para cadeirantes, jamais 
foi uma entrada aquilo ali. As pes-
soas estão muito desatentas”, afir-
mou um morador que preferiu não 
ser identificado. 

Ninguém ficou ferido nas três 
situações, apenas danos materiais 
foram registrados nos veículos. Fon-
tes extraoficiais da Secretaria de 
Saúde afirmaram que o local deve 
ser fechado e a entrada para cadei-
rantes ser transferida ao local de 
entrada dos carros. A prefeitura foi 
questionada sobre possíveis medi-
das, mas não houve retorno. 

Dois ficam feridos em capotamento 
Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão seguida de capotamento no Bairro 

Nova York na tarde de ontem, em Cascavel. A batida aconteceu na esquina das ruas 
Fortunato Bebber e Pato Branco, e com a força do impacto um deles capotou.

Apesar do grande estrago nos veículos, os motoristas, Francieli Glória Albertune 
Oliveira, de 39 anos, e Rafael Andrade Festugatto, 44, tiveram ferimentos modera-

dos e foram encaminhados à unidade hospitalar. 
Pela manhã, outro capotamento havia sido registrado na BR-467, perto de Sede 
Alvorada, em Cascavel. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e 

capotou, colidido ainda com uma estrutura de concreto. O condutor, Robson André 
Correia, de 32 anos, teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital.

AÍLTON SANTOS

APESAR do forte impacto e dos danos nos veículos, os motoristas tiveram ferimentos moderados

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

Uma denúncia anônima levou 
policiais militares a descobrir 
um carregamento de maconha 
escondido em meio a uma 
carga de milho, em uma carreta 
abandonada por problemas 
mecânicos em uma estrada rural 
em Santa Tereza do Oeste, na 
noite de ontem. A droga ainda 
seria pesada na delegacia, mas 
a estimativa no local é de que 
o montante chegasse a duas 
toneladas. Não havia ninguém 
junto ao caminhão no momento 
da abordagem policial.
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Depois de abocanhar o Tuba-
rão com uma vitória por 4 a 3 pela 
Liga Nacional, no fim de semana, 
o Cascavel Futsal se volta agora 
novamente para a Série Ouro do 
Campeonato Paranaense, compe-
tição pela qual desafia o Umua-
rama nesta terça-feira, ás 19h15, 
no Ginásio Amário Vieira da Costa, 
pela 15ª rodada.

O time umuaramense, que é 
comandado pelo ex-técnico cas-
cavelense Nei Victor, vem de uma 
boa sequência no Estadual. Já são 
quatro vitórias consecutivas. Na 

Cascavel Futsal em Umuarama
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Campo Mourão 31 15 10 1 4 60 29 31
2º Pato Futsal 31 13 10 1 2 46 19 27
3º Marechal 30 14 9 3 2 45 20 25
4º Cascavel 30 14 9 3 2 41 23 18
5º Foz Cataratas 29 12 9 2 1 44 20 24
6º Dois Vizinhos 25 15 8 1 6 37 32 5
7º Marreco 23 13 7 2 4 37 36 1
8º Umuarama 23 14 7 2 5 42 34 8
9º Toledo 14 14 4 2 8 31 36 -5
10º Palmas 13 14 3 4 7 39 44 -5
11º Ampére 10 15 2 4 9 25 47 -22
12º S. J. dos Pinhais 9 14 2 3 9 35 62 -27
13º Matelândia 6 15 1 3 11 33 69 -36
14º São Lucas 4 14 1 1 12 23 67 -44

FUTSAL SÉRIE OURO

JOGOS DA SEMANA
HOJE - 15ª RODADA

19h15 Umuarama x Cascavel
AMANHÃ - 12ª RODADA (ATRASADA)

20h05 Pato x Foz Cataratas
16ª RODADA

20h15 S.J. dos Pinhais x Dois Vizinhos
SÁBADO - 16ª RODADA

20h30 Toledo x Ampére

ultima rodada, fora de casa, o time 
da Capital da Amizade goleou o 
Matelândia por 6 a 3. Antes, havia 
vencido São José dos Pinhais, São 
Lucas e Dois Vizinhos.

Já o Cascavel Futsal, que 
está embalado por seis vitórias 
consecutivas na Liga Nacional, 
vive momento de instabilidade 
na Série Ouro. Nas últ imas 
seis par t idas pela competi -
ção, acumula três empates, 
uma vitória e duas derrotas. A 
Serpente vem de goleada por 7 
a 0 sofrida em Palmas.

As obras no Ginásio da Neva, 
a casa do futsal cascavelense, 
que já foram adiadas uma vez 
finalmente, serão, enfim, executa-
das. Enquanto isso, os jogos do 
Cascavel Futsal que seriam reali-
zados no local foram remanejados 
para o Ginásio Poliesportivo The-
reza Campagnolo Grolli, conhecido 
como Ginásio da Coopavel. Local 
distante que ainda não caiu nas 
graças da torcida.

A diretoria da equipe tricolor 
justifica a escolha, lamentando 
que o Ginásio Sérgio Mauro Festu-
gatto não está apto para receber 
os jogos da Liga Nacional, pois 
não possui o espaço mínimo de 
dois metros de segurança entre 
a quadra e a parede, exigido pelo 
regulamento.

A nova casa da Serpente 
tem capacidade de acomodar 
até 3.000 torcedores, sendo o 
maior ginásio da cidade e um dos 
melhores de toda a região Oeste. 
Enquanto isso, o Ginásio da Neva 
terá revitalizações realizadas em 
sua estrutura e adequações no 
quesito acessibilidade, além de 
revisões na parte hidráulica, sani-
tária e elétrica do ginásio. No lado 

de fora, onde hoje fica a quadra 
de areia, deverá ser construída 
uma cancha de bocha. A empresa 

responsável pela análise do solo 
esteve ontem no local (foto) para 
os estudos de viabilidade. 

Mudando de Casa 
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 Open do Brasileiro de Kart
O Open do Campeonato Brasileiro de Kart, disputado no Kartódromo Delci Damian, 

no fim de semana, contou com a participação de pilotos de 16 estados. Os paranaenses 
ficaram com o maior número de títulos, com oito campeões. São Paulo levou três títu-
los, enquanto Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal ficaram 
com um campeão cada um. O Campeonato Brasileiro de Kart começará no próximo dia 

15. A primeira fase vai até o dia 20 e a segunda do dia 22 a 27. 

Atleta da categoria Infantil 
2, a ginasta cascavelense Julia 
Lara (foto, ao centro) conquistou 
a medalha de ouro no Brasileiro, 
superando 41 ginastas de 13 
equipes de todo o País. “Termino 
o campeonato muito feliz, embora 
as ginastas não tenham obtido 
todos os resultados que gostaria, 
pois o foco e o objetivo são sem-
pre vencer tudo, mas no esporte 
e na vida sabemos que isso nem 
sempre é possível. As ótimas colo-
cações obtidas, num campeonato 
dificílimo como o Brasileiro, mostra 
que estamos no caminho certo”, 
disse a técnica da cascavelense, 
Margarete de Oliveira. 

Com apenas 8 anos de idade e treinando desde os 5, a pequena  Karoline Gomes Oliveira 
Gruchoski (foto) foi selecionada para participar de treinos no Centro de Treinamento Paralímpico 
Brasileiro em São Paulo, de 14 a 20 deste mês. As atividades, da Detecção Nacional, são 
promovidas pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Durante os treinamento, Karoline 
será observada pela comissão técnica da seleção brasileira para futuras convocações. 

Cascavelense campeã nacional
GR CASCAVEL

Julia Lara - Campeã maças e 7º lugar geral
Ana Clara - 9º Lugar geral, 7º lugar maças e 8º lugar fita
Luana Monteiro - 15º lugar geral
Rafaela Stumpf - 6º lugar geral 

Tênis de mesa nas
finais dos Escolares 
O tênis de mesa cascavelense 
se garantiu para a fase final 
dos Jogos Escolares na classe 
A (15 a 17 anos), em Foz do 
Iguaçu, e na classe B (12 a 14 
anos), que será disputada em 
Apucarana.
As vagas vieram após 
as disputas na fase 
macrorregional, em Cafelândia. 
No feminino classe A, Bárbara 
Vitória Jorente Marroque 
foi campeã individual 
representando o Colégio 
Santa Maria, enquanto a dupla 
Elissa/Emily foi campeãs 
representando o Colégio 
Estadual Francisco Lima.
No feminino classe B, Laura 
Zantut (Colégio Estadual 
Padre Carmelo Perrone) foi 
vice-campeã individual e 
Laura e Suelen vice-campeãs 
nas duplas. No masculino 
classe B, Eduardo Gomes 
Oliveira Gruchoski foi campeão 
individual representando o 
Colégio Santa Maria.

AMC/CASCAVEL

O 
desempenho 
das atletas:
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Os hermanos
Depois da boa atuação da Argentina 
na vitória contra a Venezuela nas 
quartas de final, o técnico Lionel Sca-
loni pode repetir o time, o que não 
acontece há 40 jogos. A última vez 
que a Argentina iniciou duas partidas 
consecutivas com a mesma equipe 
foi em 2016. Caso contrário, Di Maria 
volta à equipe titular para reforçar o 
meio de campo. Nesse caso, Agüero 
vai para a reserva. Se Scaloni con-
firmar a Argentina com a mesma 
formação que bateu a Venezuela, a 
formação será com: Armani, Foyth, 
Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Pare-
des, De Paul e Acuña; Messi, Lautaro 
Martínez e Agüero.  

Brasil e Argentina decidem 
nesta terça vaga na final da Copa 
América. O confronto, marcado para 
as 21h30 no Mineirão, em Belo Hori-
zonte, é o mais esperado da compe-
tição, uma “final antecipada” entre 
os maiores rivais do continente.

Na seleção brasileira, a volta do 
volante Casemiro ao time é prati-
camente certa. Uma de suas funções 
será a de marcar o atacante Messi. O 
jogador do Real Madrid conhece bem 
o craque argentino, dos jogos contra o 
Barcelona no Campeonato Espanhol.

Já as dúvidas para a semifinal 
contra a Argentina seguem por conta 

VANTAGEM?
O estádio do Mineirão não traz boas 

lembranças a seleção brasileira em 
semifinais. Há cinco anos, o Brasil 

dava seu maior vexame na história ao 
perder por 7 a 1 para a Alemanha, na 

semi da Copa do Mundo de 2014. 
A última vez que Brasil e Argentina se 

enfrentaram em Belo Horizonte foi 
pelas eliminatórias sul-americanas 
para a Copa de 2018 e a canarinho 
venceu por 3 a 0. Em Buenos Aires, 

nessa mesma Eliminatória, a partida 
acabou empatada em 1 a 1. 

Messi ou Cebolinha?

Confrontos
O confronto Brasil x Argentina é marcado por muito equilíbrio 

nesta década. Foram cinco vitórias da seleção brasileira contra 
quatro dos hermanos, além de um empate. As partidas foram em 

amistosos, Eliminatórias para a Copa do Mundo e também em 
edições do Superclássico das Américas. O último encontro entre 

as duas seleções na Copa América foi na final da edição de 2007. 
O Brasil venceu por 3 a 0. Esta será a chance de revanche para os 
argentinos. Pela Copa América, aliás, os brasileiros são os atuais 
fregueses. Em 32 jogos válidos da competição, a Argentina ven-

ceu 15 partidas, enquanto a Canarinho apenas nove, além de oito 
empates. São 38 gols do Brasil contra 52 da Argentina.

de Filipe Luís e Fernandinho, que 
foram reintegrados ao elenco para o 
circuito físico de treinos, mas não há 
qualquer garantia de que eles serão 
relacionados para o clássico.
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