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Alerta: Sete incêndios 
registrados em um dia
Um dia depois da última geada que atingiu a região, Cascavel já virou fumaça. 
Ontem os Bombeiros registraram sete focos de incêndio, a maioria em áreas 
de vegetação, que secaram devido à formação de gelo. A suspeita é de que 

todos tenham sido provocados intencionalmente. Os Bombeiros pedem que as 
pessoas aumentem os cuidados para evitar uma tragédia. l Pág. 7
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Carlos Guimar é especialista em segurança pública e privada 

PREVISÃO DO TEMPO
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180 dias de apreensão. Poderia ser nome de filme, mas é o tempo 

que já correu contra a efetividade dos rumos da segurança pública no 
Brasil. A expectativa era grande a pensar que a temática de segurança 
foi a plataforma prioritária da campanha eleitoral do atual governo 
federal. O agravante se torna maior quando parte do staff deste governo 
vem das fileiras militares. É inacreditável todo esse marasmo.

Só nos restar criar a famosa dualidade entre expectativa versus 
a realidade. Sei que não é tarefa fácil. São inúmeras as ações para  
colocar ordem na casa. Implantar nova cultura, trazer base sólida para 
aplicabilidade duradoura, tirar atrasos de outros governos, desmitifi-
car assuntos enraizados (talvez desde a colonização), retrabalhar em 
temas presos a leis já aprovadas e atuar fora de uma base old school 
política ainda remanescente.

Entretanto, parece que não há clara ideia dos dirigentes de que 
tudo o que atenta contra a vida da população é de caráter urgente.

Por vezes, o pouco que ouvimos nos remete a um passado recente 
dos discursos de campanha. O tempo hábil é gasto para travar guerras 
ideológicas. Enquanto isso, a violência cresce, amedronta as cidades.

Nós, brasileiros, sentimos falta de comunicação direta e de fácil 
entendimento como resoluções primárias para o problema da segu-
rança. Precisamos de ações práticas e com resultados visíveis. O 
problema já é conhecido e dificilmente será erradicado de imediato, 
mas é preciso começar. O que ainda se espera de forma imediata são 
ações de choque para o controle nas fronteiras por terra, água e ar; 
bloqueio nos presídios e se ter o ciclo completo da polícia.

Quebramos a logística do crime não deixando passar pelas fron-
teiras armas (força e fonte de renda) e drogas (fonte de renda); retira-
mos os canais de comunicação e, por consequência, desnorteamos 
os sentidos dos porta vozes do crime (cabeças pensantes) discipli-
nando presídios; fortalecemos as linhas táticas da segurança pública 
(inteligência e ataques coordenados), vamos ao menos tirar de forma 
imediata os excessos e desta maneira abrir caminho para junto com 
projetos e leis coerentes - leia-se modernas e justas - alcançar o que 
precisamos para os próximos 180 dias não serem tão catastróficos 
quando os que se findam.

180 dias de solidão na segurança 
pública brasileira

 

Ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, 
Rodrigo Azevedo atua hoje na iniciativa privada 

e explica que, se os juros norte-americanos forem 
reduzidos, pode haver aumento da liquidez mun-
dial no segundo semestre e o Brasil pode se beneficiar desse 

cenário, se já tiver aprovado a reforma da Previdência e 
sinalizar sobre uma nova agenda pró-ambiente de negócios.

“As 
estrelas 
podem 

voltar a se 
alinhar para 

o governo 
brasileiro.”
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Sem adiamento
O regime de urgência do projeto para a retomada do 

gerenciamento da bilhetagem eletrônica do transporte 
público de Cascavel deu o que falar. As críticas foram 

grandes por parte da oposição, que cobrou uma justificativa 
plausível para as sessões extraordinárias convocadas pela 
Presidência, o que inviabilizou adiamento ou pedido de 

vista do projeto. Quem respondeu foi o líder de Governo, 
Romulo Quintino (PSL), que partiu em defesa do Executivo 

municipal. Já Alécio Espínola deu sequência à discussão sem 
dar ouvidos aos reclamantes. 

Extinção em debate
Hoje os servidores da Cettrans prometem lotar o plenário 

da Câmara, durante audiência pública, às 19h, para 
discutir o fim da empresa pública. Eles já aprovaram, 
inclusive, indicativo de greve, por entenderem que a 

medida é prejudicial. Aliás, o vereador Valdecir Alcântara 
lançou nas redes sociais o questionamento sobre como a 

população analisa essa decisão do Município. De lavada, os 
posicionamentos contrários representam 90%.

Após muita expectativa, 
chegou à Câmara de Verea-
dores de Cascavel pro-
jeto pedindo autorização 
para que seja realizado 
o Refic (Recuperação Fis-
cal) neste ano, com previ-
são de negociar R$ 31,9 
milhões, com renúncia fis-
cal de R$ 6,1 milhões de 
juros e multas. A proposta 
agora será encaminhada 
às Comissões Permanen-
tes - Justiça e Finanças. 
Se aprovada, vai a ple-
nário. A expectativa é de 
que seja votada antes do 
recesso parlamentar, que 
começa dia 17. A medida 
deixou de ser aplicada 
ano passado sob a justifi-
cativa de que beneficia os 
inadimplentes.

O prefeito Leonaldo 
Paranhos justificou que a 
medida estabelece con-
dições favoráveis aos 
contribuintes pagarem 
os débitos existentes: 
“Na medida em que cria 
facilidades para o equa-
cionamento de débitos 
tributários, especialmente 
para os que estão em 
processo de execução 
judicial, é importante des-
tacar a oportunidade da 
proposta, visto o atual 
cenário de forte retração 

Contra a cidade
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) se 
posicionou publicamente 
dizendo que quem votasse 
contra o projeto estariam 
contra o Município, 
situação repercutida em 
plenário pelo vereador 
Pedro Sampaio (PSDB). 
“Temerário o prefeito 
do porte de Cascavel 
falar isso. Não jogue ao 
vento que somos contra o 
futuro da cidade. Estamos 
questionando. Ele já 
passou por essa cadeira”, 
disse Sampaio.

Governo criticado
Os vereadores decidiram 
discursar contra a decisão 
do governador Ratinho 
Júnior (PSD) em apresentar 
reajustes aos servidores 
abaixo do reivindicado. 
Em coro, os parlamentares 
discursaram sobre os 
17,04% de defasagem 
acumulados nos últimos 
quatro anos. Já os 
deputados daqui...

Sobrecarga no 
Consamu
A inclusão de Foz e Pato 
Branco no Consamu 
Oeste provocou discursos 
dos parlamentares. A 
preocupação é com uma 
sobrecarga. “Quanto mais 
cidades, maior a dificuldade”, 
alerta Roberto Parra (MDB). 
O presidente da Comissão 
de Saúde, Josué de Souza 
(PTC), busca dados e ganhou 
apoio de Rafael Brugnerotto 
(PSB), que esteve à frente da 
implantação do Consamu/
Oeste.

Sindicatos na mesa
O Paço recebe hoje 
sindicalistas pare discutir 
outros itens de pauta que 
ficaram fora do reajuste de 
5,07%. No caso do Sismuvel, 
a reivindicação principal 
está relacionada ao direito à 
cesta básica. Os professores 
cobram o piso nacional. Uma 
reunião está marcada para 
as 16h com o secretário de 
Planejamento, Edson Zorek.

Cascavel busca R$ 31
milhões com o Refic 

Mobilidade urbana
O MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) aprovou o 
financiamento de projetos de mobilidade urbana para Casca-
vel. Serão R$ 34 milhões destinados a investimentos para moder-
nização da infraestrutura de transporte público coletivo e adoção 
de medidas de moderação de tráfego. Em junho, também por meio 
do Programa Avançar Cidades, o Município já havia recebido R$ 3,5 
milhões para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e 
do Pait (Projeto de Ação Imediata de Trânsito).
A prefeitura terá até 20 anos para devolver o recurso. A taxa 
nominal de juros das operações de empréstimo do pró-Trans-
porte é de 6% ao ano, podendo ser acrescida taxa diferencial 
de até 2% e taxa de risco de crédito de até 1%. A partir de 
agora, a prefeitura tem um ano para formalizar a contratação 
da proposta, caso contrário, perde o direito ao dinheiro.

econômica vivenciada por 
nosso país, com reflexos 
negativos sobre os negó-
cios em geral e a econo-
mia. É importante esclare-
cer que o presente projeto 
de lei está proporcionando 
ao contribuinte a oportuni-
dade de quitar seus débi-
tos municipais tributários 
e não tributários, contem-
plando-o com a redução 
de juros, multa moratória 
e multa pecuniária, con-
forme legislação vigente”.

Com a aprovação, 
serão beneficiados con-
tribuintes com dívidas 
vencidas até 28 de feve-
reiro deste ano e multas 
pecuniárias vencidas até o 
mesmo período. 

Para pagamento em 
parcela única, o desconto 
será de 90% em juros e 
multas - caso opte pelo 
parcelamento em 12 
vezes, o contribuinte terá 
75% de desconto; em 
24 vezes, desconto de 
50%; em 36 vezes 25% 
de redução; até 48 vezes 
sem desconto das multas 
- parcelamento superior a 
48 vezes, sem desconto 
total e com 0,5% ao mês 
de acréscimo, limitando a 
72 parcelas da dívida. 
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Antes da votação em sessões 
extraordinárias na Câmara de Verea-
dores (ocorrida ontem à tarde), a 
ValeSim - que administra a bilheta-
gem eletrônica em Cascavel - enviou 
aos parlamentares uma nota apon-
tando que a aprovação da retomada 
do gerenciamento do transporte 
público pelo Município representa 
quebra de contrato administrativo, 
passível de prejuízos ao erário. 

A empresa justifica que o pro-
jeto encaminhado pelo Executivo 
municipal omitiu três pontos: “para 
contratar um sistema de bilheta-
gem o Poder Público precisaria 
realizar uma licitação do software, 
funcionários, além de implantar e 
assumir os custos de 84 pontos 
de vendas terceirizados, 12 máqui-
nas de autoatendimento, aplicativo 
de vendas web, portal de cadastro 
informatizado para usuários estu-
dantes, atualmente geridos; direito 
adquiridos dos atuais concessioná-
rios, em razão de contrato adminis-
trativo vigente, sendo inconstitucio-
nal que novas leis retroajam para 
atingir atos jurídicos perfeitos”.

Na sessão, os parlamentares 
duelaram a respeito do assunto. 
De maneira dividida, apresentaram 
argumentos favoráveis e contrários 
à proposta do Executivo municipal. 

ValeSim reclama de 
quebra de contrato

A medida seria uma estratégia, 
conforme os vereadores da opo-
sição, para aumentar em R$ 600 
milhões a receita corrente líquida, 
hoje de R$ 795 milhões, fazendo 
com que a prefeitura reequilibre os 
gastos com pessoal, medida que 
recebeu duras críticas do vereador 
Fernando Hallberg (PDT). “Há oito 
meses a prefeitura não pode rea-
lizar contratações e está fazendo 
contra a lei. Com essa medida, a 
prefeitura resolve o limite pruden-
cial, mas não por eficiência, por 
manobra. Teremos para gastar a 
mais com pessoal, com essa mano-
bra política, R$ 31 milhões. Vamos 
aumentar receita para aumentar des-
pesa com pessoal, justamente em 
ano eleitoral”, acusou Hallberg. 

Apesar do bate-boca, com 16 
votos favoráveis e quatro contrários, 
a Câmara devolveu o gerenciamento 
da bilhetagem ao Município, que em 
2011 o repassou para a ValeSim.

Estrutura
Formada pelas duas operadoras do 
sistema de transporte, Pioneiras e 
Capital do Oeste, a ValeSim tem lucro 
fixo de 4%. A empresa informa que 
há uma conferência frequente dos 
extratos bancários pela prefeitura: 
13 servidores da Cettrans possuem 
senha de acesso ao banco de dados 
do sistema de bilhetagem; desde 
2008 possui um funcionário dentro da 
ValeSim, “o qual possui a função de 
conferir e fiscalizar todos os procedi-
mentos realizados  
na referida associação”. 
Todas as catracas do sistema, nos ôni-
bus e nos terminais, são lacradas pela 
Cettrans. A ValeSim opera atualmente 
com dez colaboradores para gerir 
todo o sistema. As concessionárias 
protocolam mensalmente na Cettrans 
os dados referentes à quilometragem 
percorrida e à demanda  
de passageiros. 
A favor da retomada do controle da 
bilhetagem, o vereador Paulo Porto 
(PCdoB) não deixou de cobrar audito-
ria total das contas - gastos e custos 
da operação - e pretende elaborar 
projeto para que volte o cargo de 
agentes de bordo (cobradores): “Se 
realmente quisermos transparência, 
deve ocorrer auditoria das empresas. 
Se quisermos humanização, preci-
samos quebrar esse monopólio da 
bilhetagem eletrônica”.

“Raposa cuidando do galinheiro”
Para o vereador Rafael Brugnerotto (PSB), a decisão corrige um erro praticado 
pela gestão passada, pois, como está o gerenciamento, “a raposa está cuidado 

do galinheiro”.  Brugnerotto informou que os proprietários da empresa vieram de 
longe conferir a votação: “Estão preocupados! Talvez por quererem administrar 
um banco e não uma empresa de transporte”, ironizou Brugnerotto, que justi-
ficou o repasse das contas à ValeSim como uma forma de “camuflar dívidas da 

Cettrans e burlar o acesso ao valor arrecadado com a bilhetagem”.

Votação
A votação do projeto que devolve à Cettrans o  

controle da bilhetagem eletrônica foi a seguinte: 

 Carlinhos de Oliveira, Celso Dal Molin, Aldonir 
Cabral, Sidnei Mazutti, Jorge Bocasanta, Jaime 
Vasatta, Josué de Souza, Mauro Seibert, Misael 

Junior, Olavo Santos, Roberto Parra, Rafael 
Brugnerotto, Romulo Quintino, Serginho 
Ribeiro, Valdecir Alcântara e Paulo Porto

 Fernando Hallberg, Pedro 
Sampaio, Nadir Lovera e 

Policial Madril.

CONTRA
A FAVOR
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos

06 LOCAL HOJE NEWS, 10 DE JULHO DE 2019

Horas-aulas
A partir do dia 17 de setembro o 
número das horas-aulas práti-
cas obrigatórias na categoria 
B será reduzido de 25 para 20. 
Na categoria A, de moto, serão 
necessárias 15 horas. Em ambas 
as situações pelo menos uma aula 
deverá ser feita à noite. Quem 
optar por fazer o simulador de 
carro fará cinco horas no aparelho 
e 15 horas na rua e uma das aulas 
do simulador pode substituir a 
aula noturna.  

 A resolução do Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito) apre-
sentada em junho determina que 
a par tir do dia 17 de setembro 
o uso do simulador será facul-
tativo nos CFCs (Centros de 
Formação de Condutores). Com 
a medida, o governo federal 
estima uma redução de R$ 300 a 
R$ 600 no preço da habilitação.

Pelo menos por aqui parece que 
isso não vai acontecer. De acordo 
com a 7ª Ciretran (Circunscrição 
Regional de Trânsito), em Casca-
vel não há previsão de alteração no 
valor, pois ainda não foi repassado 
para as unidades informações 
sobre o assunto. 

O aparelho se tornou obriga-
tório em 2015. Na época, a CNH 
(Carteira Nacional de Habitação) 
na categoria B, de carro, custava  
R$ 1.950. Hoje, em Cascavel, o 

Prejuízo 
Para os CFCs, o prejuízo será grande no período de adaptações: “Acredito que o 

movimento vai diminuir de 70% a 80% até setembro, porque as pessoas se plane-
jam para fazer a habilitação e vão esperar pelo desconto, mas as nossas despesas 
mensais continuam”, reclama o gerente de uma autoescola José Aparecido Melo. 

Mesmo sem simulador,
preço da CNH não muda

AULAS com simulador deixarão de ser obrigatórias

preço chega a R$ 2.400, ou seja, 
R$ 450 a mais.

Para o gerente de uma autoes-
cola José Aparecido Melo, o preço 
pode chegar a R$ 2.150, uma dimi-
nuição de R$ 250.

Mas há quem discorde. Caso da 
diretora-geral de outra autoescola. 
Viviane Zanotto Juliano explica 
que o valor da habilitação não 
envolve apenas o simulador: “Em 
Cascavel o preço da habilitação 
é defasado e é preciso conside-
rar também o aumento de taxas 
e despesas com combustível e 
funcionários. Então é difícil dizer 
de quanto será a diminuição”.

 Assim como ocorreu quando o uso do 
simulador se tornou obrigatório, torná-
-lo facultativo divide as opiniões. A estu-
dante Carolina Michelin tem 20 anos e 
está fazendo as aulas teóricas para tirar 
a habilitação. Ela afirma que, se pudesse, 
não faria uso do aparelho: “Nada melhor 
do que a realidade das ruas para apren-
dermos. Não acho necessário”. 

Já o gerente de autoescola José Melo 
diz que a medida é prejudicial para o 
aluno que nunca teve experiência no 
volante: “O simulador mostra como fazer 
funcionar o veículo, a troca de marchas... 
Tem utilidades que ajudam as pessoas 
antes de irem para as aulas práticas”. 

A diretora-geral de autoescola Viviane 
Juliano confirma a importância do 
aparelho: “É bom porque simula 
várias situações que a pessoa não 
vai vivenciar durante as aulas, como 

Opiniões divididas
chuva, um acidente, neblina...”

Já a analista administrativa e auxiliar 
financeira Maria Raquel da Silva, de 19 
anos, discorda: “Quando tive a expe-
riência com o simulador quase desisti 
de tudo. Ele é fora de realidade. Toda 
aula eu me envolvia em um acidente 
e isso me deixou com um medo de 
dirigir. Quando peguei o carro, vi que 
era muito diferente”. 

Quem iniciar o processo de CNH antes 
do dia 17 de setembro ainda terá que 
fazer o uso do simulador. 

Ciclomotores
Outra mudança apresentada pelo Contran é para os ciclomotores, as motos 

“cinquentinha”. O aluno poderá fazer apenas uma aula antes da prova prática 
e poderá usar o próprio veículo no dia do teste. “Como apenas uma aula será 

exigida, essa resolução vem para facilitar. Mas ainda é cedo para antecipar valo-
res porque é um serviço não ofertado justamente porque os CFCs não têm os 

ciclomotores”, antecipa o gerente José Melo.    
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O CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas) de Cascavel acaba de 
ser credenciado pelo Ministério da 
Saúde para receber o incentivo de cus-
teio mensal dos serviços especializados 
oferecidos à população. O credencia-
mento foi autorizado por meio da Por-
taria 1.536, de 1º de julho de 2019, e 
garante ao Centro a liberação de R$ 
8.250 para custeio mensal, valor que, 
somado à contrapartida do Município, 
garante o atendimento a pacientes 
referenciados pelas 42 clínicas odonto-
lógicas que atualmente prestam aten-
dimento à população.

O CEO
O CEO é um serviço de média e 

alta complexidades que não é reali-
zado pelas unidades básicas de saúde 

 Sete incêndios em vegeta-
ção foram registrados ontem (9) 
em Cascavel. Seis deles na área 
urbana e um na área rural. 

O trabalho para o Corpo de Bom-
beiros começou no Bairro Parque 
Verde próximo do meio-dia. Pouco 
depois um foco foi registrado na 
Rua Europa, no Bairro Periollo. 
Cerca de 30 minutos depois o 
fogo tomou conta do mato seco 
na Rua Luísa Padovani Fanhame, 
Bairro Morumbi, e a proximidade 
de casas do local do incêndio dei-
xou os moradores preocupados.

Durante a tarde, os focos foram 
registrados de forma simultânea em 
diversas regiões da cidade e Casca-
vel ficou tomada pela fumaça.

O primeiro incêndio com diver-
sos focos aconteceu na Rua Leone 
Pancaldo, no Bairro Universitário. A 
área atingida era grande e os bom-
beiros tiveram bastante trabalho 
para fazer o controle. Ao mesmo 
tempo focos foram registrados 
na esquina das Ruas Arapongas 
e Affonso José Martins, no Con-
junto Sanga Funda, e também na 
esquina das Ruas Helena Scher-
loski e Ângelo Salvatti, no Bairro 
Cascavel Velho. Nestes dois últi-
mos, grande quantidade de fumaça 
se espalhou por bairros vizinhos. 

O sétimo foco foi registrado na 
área rural e foi controlado pelos 
próprios moradores. Todos os 
focos foram registrados em vege-
tação que secou em decorrência 
das fortes geadas registradas no 

Alerta: Cascavel registra 
sete incêndios em um dia 

último fim de semana. A suspeita 
é de que todos os casos tenham 
sido provocados.

Não houve registro de feridos, 

e unidades de saúde da família, e que 
nasceu da necessidade de aten-
der exclusivamente a demanda de 
Cascavel uma vez que, até então, 
o Município utilizava a unidade do 
CEO Unioeste, que funciona em 
forma de consórcio em parceria da 
10ª Regional de Saúde e os 24 muni-
cípios da sua abrangência.

Inaugurado em novembro de 2018, 
o CEO Municipal (Rua Minas Gerais, 
2.392) conta com uma infraestrutura 
ampla e moderna que atende as exi-
gências de ambiência, conforto e lumi-
nosidade, garantindo um contexto de 
humanização para servidores e para os 
pacientes que precisam de tratamentos 
odontológicos mais complexos. 

O atendimento é feito de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

Centro de Especialidades 
Odontológicas é credenciado 

 AÍLTON SANTOS 

mas é importante que a popula-
ção redobre o cuidado e evite ações 
como queimada de lixo em terrenos 
ou em locais próximos à vegetação.

EM alguns momentos, Cascavel ficou tomada pela fumaça
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

    COPA DO NORDESTE
21h Confiança x Salgueiro
21h Ceará x Sampaio Correa

    SUL-AMERICANO SUB-20
18h10 Venezuela x Colômbia
20h30 Chile x Bolívia

        COPA DO REI
16h30 Real Sociedad x Betis
17h30 Espanyol x Villarreal
18h30 Barcelona x Levante

JOGAM HOJE

 Um dia depois do encerramen-
to da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na dispu-
ta, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.

Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

Final antecipada na Copinha
tes, as surpresas Figueirense e Gua-
rani jogam em São Carlos, às 19h15.

Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tri-
color e Raposa chegam com cam-
panhas parecidas. Ambos avança-
ram da primeira fase com sete pon-
tos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-

tas passaram por Rio Claro (3 a 0),
Ferroviária (2 a 0) e Mirassol, e os
mineiros por Sport (5 a 3 nos pê-
naltis, após empate por 1 a 1),
Marília (3 a 0) e Rio Preto (6 a 0).

Do lado das surpresas do chavea-
mento, o Figueirense eliminou Flamen-
go e Palmeiras, enquanto o Guarani
passou por Internacional e Botafogo.
Os vencedores das partidas de hoje
se enfrentam em uma das semifinais
da competição. Os outros semifinalis-
tas serão definidos amanhã.

 O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quinta-
feira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.

Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até che-
gou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.

Desta vez, sob o comando de Car-
los Amadeu, que levou o País ao ter-
ceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como des-
taque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamen-
te, e estão fora.

O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Está-
dio El Teniente, na cidade de Ran-
cagua, sede de todas as partidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de aber-
tura contra a Venezuela. Logo de-
pois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

 SELETIVA
O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos Pan-
Americanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

Atual campeã do Italiano, da Copa da
Itália e, agora, da Supercopa da Itália.
Essa é a Juventus de Cristiano Ronaldo
(foto), que ontem conquistou seu
primeiro título no futebol italiano com
direito a marcar o gol da vitória na final
sobre o Milan por 1 a 0, na Arábia
Saudita. O time de Milão contou com a
titularidade de Lucas Paquetá, mas o
brasileiro, que fez sua segunda partida
pelo clube italiano, não conseguiu rivalizar
com a experiência decisiva de Cristiano
Ronaldo, que balançou as redes aos
15min do segundo tempo graças à
própria inteligência. Ciente de que ficaria
impedido se tentasse se distanciar da
marcação antes da hora, correu no tempo
certo e tocou de cabeça para fazer o gol
do título da Supercopa da Itália.

EFE
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Espaço APAExonado

Um dos bazares mais espera-
dos da cidade já tem data marcada 
para ocorrer. O Bazar da Apae, 
contendo produtos doados pela 
Receita Federal, será realizado no 
dia 17 de julho, das 8h às 19h, na 
Apae de Cascavel. 

Apae libera nesta quarta as
primeiras senhas para bazar

Nesta quarta-feira (10), a partir das 
7h15, serão distribuídas na recepção 
da Apae as primeiras 250 senhas de 
acesso para o bazar do dia 17. Muni-
dos de CPF, os interessados deverão 
apresentar no ato da liberação da 
senha dois pacotes de bolacha, sendo 
uma salgada e outra doce.

O Bazar da Apae de Cascavel 
vai disponibilizar uma série de pro-
dutos doados pela Receita Fede-
ral, fruto das apreensões feitas na 
região em operações.

Os interessados poderão encon-
trar no bazar do dia 17 de julho 
produtos eletrônicos, artigos para 
pesca, celulares e acessórios, ves-
tuário (jaquetas para o inverno), 
controles de videogames, brinque-
dos e muitos outros itens. 

As compras poderão ser fei-
tas em dinheiro ou pelo car tão 
de débito ou crédito. Os valores 
dos produtos serão similares aos 
encontrados no Paraguai.

Os recursos arrecadados com 
a comercialização dos produtos 
doados pela Receita Federal serão 
direcionados para a construção do 
Centro de Saúde, mais uma etapa 
do audacioso projeto de revitalização 
estrutural da Apae de Cascavel. 



09HOJE NEWSCASCAVEL, 10 DE JULHO DE 2019



Vanessa diz a Galdino que quer sumir antes que Andreas 
Moratti seja desmascarado. João assiste a uma notícia 
sobre o uso de exame de DNA para desvendar crimes e 
pensa em comprovar sua inocência.

A DONA DO PEDAÇO
Ellen desconfia da conversa entre Jô e Régis. Jô se 

enfurece ao ouvir Régis se divertir com Maria da Paz. Már-
cio alerta Maria da Paz sobre seu excesso de gastos. Jô 
e Régis combinam seu plano contra Maria da Paz. Agno 
e Gilda conduzem a negociação do imóvel de um casal. 
Cornélia e Chico procuram pela herança de Eusébio. Vivi 
combina um encontro com Chiclete. Fabiana alerta Camilo 
sobre Vivi e Chiclete. Eusébio pensa em se separar de 
Dorotéia e aproveitar seu dinheiro sozinho. Nilda passa 
mal e Amadeu leva a mãe para o hospital. Márcio garante 
a Maria da Paz que ela foi vítima de um golpe planejado. 
Maria da Paz confronta Régis sobre o possível golpe.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora sugere a Ruth que o Comitê do Laço Azul 

tenha uma nova presidente. Glória avisa Luisa que 
está doente, mas não conta sobre o Alzheimer. Com 
o sumiço de Falcão, Rato procura um novo comparsa 
para o bando. Iure vê Pendleton conversando com 
Sophie e fica desconfiado. As crianças do MaGaBeLo 
são as primeiras a chegar a última etapa do game, e 
encontram o coração de Vetherna.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Na recepção, Regina encontra a banda fora do estú-

dio e faz com que as crianças voltem ao ensaio, frustrando 
seus planos. Isabela se esconde e escapa de Vargas. 
Andando pela cidade, ela entra no cinema para fugir do 
frio. Otávio leva Rebeca ao cinema. Eles ficam no mesmo 
espaço que Isabela, mas não a encontram. Joaquim, Júlia 
e Felipe saem à noite para procurar Isabela.

TOPÍSSIMA 
Madalena enrola brigadeiros com Mariinha. Taylor 

mata Edison. Bruno diz que Lara não cumpriu a ordem do 
juiz e deverá ajudar no recolhimento de menores infrato-
res. Ela fica apavorada. Vera procura por Edison. Sophia 
avisa que Gabriela foi atacada. Taylor liga para Pedro 
e avisa que matou Edison. Nelson tenta conversar com 
Vitor. Jandira está nervosa na mesa de aborto. O local não 
é apropriado. Enquanto está sob o efeito da anestesia, 
ela sonha que está casando com Vitor. Os médicos dizem 
que ela está com uma forte hemorragia. Jandira morre.

JEZABEL 
Joana se empolga com a notícia sobe em uma mesa 

e comemora. Phineas fica arrasado. Joana tira a vassoura 
da mão de Temima e dá para Phineas. Tadeu ouve uma 
conversa entre soldados sírios disfarçados de um ataque 
a Samaria. Tadeu conta para Nabote o que ouviu. Nabote 
volta para Jezabel e pede para Tadeu avisar em Samaria. 
Nabote encontra a comitiva de Jezabel e explica o que 
ouviu. Tadeu avisa a Acabe que o exército sírio marcha 
em direção à Samaria.

N  o  velas
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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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Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
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1- ADELAR DE JESUS PADILHA E DORACI ALMEIDA DO PRADO
2- EDER ANDRÉ E JANETE SALLES
3- GILBERTO NUNES MENDES E JESSICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA
4- MARCO AURÉLIO ANTUNES E SUZANE CRISTINA RODRIGUES
5- JOÉL BAMPI E LUCIMAR FLECH
6- ALEXANDRE AUGUSTO DUARTE BARBOSA E REBECA HARTIMO DE SOUZA
7- ALCIDES CLAUDIO DE MATOS JUNIOR E JOSILAINE DA SILVA ALIXANDRE
8- WESLEI DA SILVA MARMELO E SIMONE MACHADO DA SILVA
9- REINALDO FERREIRA DE ALMEIDA E VILMA VIANA LUFT
10 - ELADIO EDSON HUTT E DANIELE OLIVEIRA FERREIRA
11- LEANDRO RODRIGUES E JOSIELE MIRANDA ALBINO
12 - MAYCO APARECIDO DE SOUZA E DENISE MONTEIRO
13 - RANNIEL LINDOSO E ROSANGELA CORDEIRO
14 - RAFAEL MONGENSTERN E FATIMA MICHELE DE ASSIS
15 - ARMINDO GERKE E IRENE PEREIRA
16 - LUIS FELIPE GRIEBELER E CAROLINE ZANELLA
17- EMILIO CEZAR BENITES E GLADYS DA SILVA
18- LEANDRO CORDEIRO PIRES E ANA PAULA DA SILVA CASTRO
19 - ANDRE DA SILVA GALESKY E RISONEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS
20- GEAN CARLO PEIXOTO E JÉSSICA ALINE MALANOTTE
21- FERNANDO SOARES NEVES E JUCIANE DE OLIVEIRA 
22 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E JOCYMEIRE DUARTE COELHO

ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila se revela e garante que destruirá a vida de 

Laila e sua família. Bêbado, Paul confessa suas arma-
ções com Dalila para Almeidinha e Tomás. Elias ques-
tiona Jamil sobre sua relação com Dalila. Rania revela 
à família que é avó de Dalila. Ali diz a Latifa que já sabe 
de seu namoro com Abner. Omar visita Eva, e Bóris se 
incomoda. Ester desmaia ao flagrar Latifa no quarto 

de Abner. Omar vê Ali na casa de Sara. Dalila ordena 
que seus capangas capturem Fauze. Laila questiona 
Jamil sobre sua traição com Dalila.

VERÃO 90 
João dispensa Moana. Manu se nega a conversar 

com João depois que ele conta sobre a gravidez de 
Moana. Quinzinho ameaça agredir Jerônimo. João deixa 
claro a Moana que vai assumir o filho, mas que os dois 
não ficarão juntos. Madá e Álamo têm uma noite de amor. 
Quinzinho e Dandara se reencontram e ficam abalados. 
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Sua capacidade de se adaptar rapidamente 
vai ser posta à prova. Você está em forma, 
mas precisa cuidar do seu corpo. Recarregue 
as suas baterias em uma atmosfera comple-
tamente afastada da sua rotina.

Você vai descobrir algumas informações pican-
tes sobre as pessoas ao seu redor.  Você está 
em melhor forma e está pronto para satisfazer 
os seus desejos, mas está com menos energia 
para ações mais sutis. Vá mais devagar.

Sua bondade lhe trará sorte, você vai se 
sentir útil e as pessoas vão devolver o favor. 
Você vai acabar estabelecendo algumas 
conversas muito positivas que irão restaurar 
a sua moral perdida.

Você tem razão em resistir a certas influências. 
Seja ousado e siga seu caminho escolhido, 
você não vai se arrepender. Cuidado para não 
ser abrupto sem perceber. Meça seus esforços 
e mantenha a calma.

Seu dia será dominado por discussões com os 
outros e este é o lugar onde você vai encontrar 
a sua chance! Você está em excelente forma 
hoje e vai gerir as suas tendências dinâmicas 
com mais cautela. 

Uma nova oportunidade de mudança de vida 
estará ao seu alcance, mas não se esqueça de 
ler qualquer coisa. Seria melhor evitar qualquer 
tarefa difícil hoje e ter cuidado para não fazer 
movimentos falsos - controle seus impulsos!

Seu senso de responsabilidade virá a ser útil. 
Sua visão para o futuro amadureceu considera-
velmente. Seria sensato não embarcar em tarefas 
muito difíceis. Cuidado com as entorses e com 
movimentos errados. Controle seus desejos.

Sua autoconfiança automaticamente o torna 
popular e inspira as pessoas a confiar em 
você. Um impulso de energia vai ajudá-lo a 
fazer um balanço de forma construtiva. Não 
se estenda em vão.

Use sua imaginação e você vai conseguir encon-
trar uma maneira de se fazer entender. Você está 
decidido a se manter em forma e suas energias 
estão se equilibrando. Use isso como uma opor-
tunidade para reavaliar a sua saúde.

Você vai encontrar maneiras de evitar com-
plicações e de mostrar seus valores direta e 
firmemente. Tenha cuidado com o que come, 
já que pode ter problemas digestivos, mas sua 
saúde em geral está excelente.

Você se sente muito à vontade consigo mesmo e 
uma onda de otimismo vai lhe dar uma imagem 
grande e colorida da vida! Se tentar moderar sua 
impaciência, você vai ganhar o dia. Seu otimismo 
em aumento lhe dará um impulso energético.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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TCEM
TRAVALINGUA
CONTRARIOS

TUAORC
EINGLORIO

ASSADURAST
VAINDCE
ILEVADO

SORRISOEAR
LOLACRE
EUALOV

INVENTARIO
TUOILRL

ROLAMBEST
SABEDORIA

Série de 
sons como
"Três tris-
tes tigres"

Pizza (?),
receita de
sites de
massas

"Bonitos",
no falar 

de Portugal

O urubu,
para o
time do

Flamengo

Poema
curto da
Grécia
Antiga

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo

O éter,
por sua
natureza

(Fís.)

Ser con-
sequência
(de algo)

Movimento
comum no

Brasil
Colônia

Saliência
carnosa
da gar-
ganta 

Selo
plástico 

de malotes

"(?) Como
Vai", 

sucesso de
 Lô Borges

Giram
sobre si

Óleo, 
em inglês

Pedro (?),
criação
de Chico
Anysio

 Cheio 
de (?): 

presunçoso

(?)-seller:
livro de
grande

vendagem
Virtude
do rei 

Salomão
(Bíblia)

(?) científico: desig-
nação introduzida
por Lineu na Botâ-
nica e na Zoologia

Vaidoso,
em inglês
"O (?) do
Lagarto",
romance
de João
Ubaldo
Ribeiro

Travesso
(pop.)

Dígrafo de
"erro"

Orelha,
em inglês
Deus dos
dervixes

"Tratado",
em Otan
Filtrar

(o café)

Pronome
pessoal
Relação
dos bens
deixados
por uma
pessoa
falecida

Opostos

Afecção
cutânea
comum

em bebês
(pl.)

Coesa
O ato 

que não
enobrece

A Guerreira
da MPB

"Brincadei-
ras" que
já causaram mortes 
em universidades (BR)

2/si. 3/ear — oil. 4/best — vain. 5/úvula. 8/inglório.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas hoje. 
Você vai querer dar um grande passo e isso é a 
coisa certa a fazer. Certifique-se de dar-se este 
espaço. Você está fazendo muito por outras 
pessoas. Apenas certifique-se de fazer pausas.  
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
16 
02 
03 
16

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Furto de fios que 
terminou em morte 

é investigado 
A Polícia Civil de Cascavel está investi-
gando o furto de fios de cobre que ter-

minou com a morte do jovem Anderson 
Champoski Hettwer, 29 anos, na noite 

de segunda-feira (8) às margens da 
PR-486.  De acordo com a polícia, Ander-
son e dois colegas estavam no local para 
furtar os cabos pois ganhariam R$ 300 

com a venda do material. A vítima entrou 
em uma caixa subterrânea para cortar os 
fios quando sofreu uma descarga elétrica 

e morreu na hora.
Os dois comparsas tentaram fugir, mas 

foram detidos pela Polícia Militar. 
Um deles tem apenas 15 anos. Ele foi 

apreendido e um Termo Circunstanciado 
por furto qualificado foi registrado contra 

ele. O outro, que tem 18 anos, foi preso em 
flagrante por furto qualificado e não há pos-
sibilidade de fiança. O corpo de Anderson 
será enterrado hoje no Cemitério Cristo 

Redentor, em Cascavel.  

Um homem ficou em estado grave 
ao ser esfaqueado na Rua Itália, no 
Bairro Cascavel Velho, no início da 
noite de ontem (9), em Cascavel. 

De acordo com testemunhas, 
Allan Marinho Alves, de 38 anos, 
estava em um bar quando começou 
a discutir com um rapaz, e este, 
em meio à confusão, acertou diver-
sos golpes de faca na vítima.

Socorristas do Siate foram 
chamados e tiveram que reani-
mar o homem, que foi levado ao 
HU (Hospital Universitário) com 
risco de mor te. 

Nas diligências, os policiais 
da DH identificaram o autor como 

Homem é esfaqueado

HOMEM foi encaminhado ao HU com risco de morte

AÍLTON SANTOS 

Mãe prestará serviços à comunidade por matar bebê 
Lídia de Souza foi condenada a quatro anos de prisão por homicídio simples. Ela foi 
julgada pela morte da filha recém-nascida. O crime aconteceu no dia 13 de outubro 

de 2008, no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel.
Lídia teria dado à luz ao bebê sozinha em casa e na sequência asfixiado a criança, 

colocando-a em um saco plástico e jogando-a em riacho perto da casa onde 
morava. A mulher, que não estava presa, pode responder em liberdade. Ficou esti-

pulado na sentença o pagamento de multa e serviços à comunidade.   

Júnior Aparecido Buffman, de 22 
anos, morreu na manhã de ontem 
após ser atingido por um objeto na 
empresa onde trabalhava, às mar-
gens da BR-467, em Cascavel. 

De acordo com testemunhas, 
peças de concreto eram movimen-
tadas por guindaste quando uma 
delas se soltou e caiu sobre o 
jovem, que morreu na hora. 

A esposa da vítima está grávida 

e precisou de atendimento do 
Samu quando soube da notícia. 
Além do bebê que está a caminho, 
o casal tem outro filho.  

POSICIONE o 
leitor de Qr Code do 
seu celular e veja a 
cobertura do caso no 
local da morte 

RAPAZ não resistiu aos ferimentos  

AÍLTON SANTOS

Morte no trabalho

sendo Julio Cesar Alves da Silva, 
de 26 anos. Ele foi encontrado 
em uma residência no Lotea-
mento Colina Verde e foi preso em 

flagrante. A faca utilizada no crime 
também foi apreendida.

Julio Cesar ficará à disposição 
do Poder Judiciário.
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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JOGAM HOJE
   COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA

13h Senegal x Benin
16h Nigéria x África do Sul

                       COPA SUL-AMERICANA
17h Caracas FC x Indep. del Valle

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
12h Partizani Tirana x FK Qarabag
14h BATE Borisov x Piast Gliwice
14h	 Sheriff	Tiraspol	 x	 Saburtalo	Tbilisi
15h Ferencvaros x Lud.Razgrad
15h Slovan Bratislava x FK Sutjeska
15h45 Dundalk x Riga FC
15h45	 Linfield	 x	 Rosenborg
17h Valur Reykjavik  x NK Maribor

    UEFA EUROPA LEAGUE
13h Jeunesse Esch x Tobol Kostanay

           COPA DO BRASIL
19h15 Grêmio x Bahia
21h30 Athletico x Flamengo
21h30 Palmeiras x Internacional

            BRASILEIRO – SUB-20
15h Atlético MG x Palmeiras 
15h Corinthians x Chapecoense 
15h Fluminense x Sport 
15h Internacional x Santos 
15h Vasco x Botafogo 
15h Vitória  x Flamengo 
20h Bahia  x Cruzeiro 

                   LIGA NACIONAL
20h15 ACBF x Joinville

                 CHAVE OURO 
19h30 Cascavel x Campo Mourão
20h Marreco Futsal x S.J. dos Pinhais
20h30 Paranavaí x Marechal

Dez atletas cascavelenses que 
fazem par te da Academia Dojo 
de Karatê Shotokan Tradicional, 
do Colégio Marista, viajam nesta 
quar ta-feira para João Pessoa, 
na Paraíba, onde vão disputar até 
domingo (14) o Campeonato Brasi-
leiro de Karatê Tradicional, compe-
tindo com atletas de todo o País.

Foram selecionados para repre-
sentar a academia cascavelense: 
Volmir Maziero, Rafael Trentim 
Gomes Faria, Hudson Campos 
Braz, Wesley Maziero, João Antô-
nio Braggio Lopes, João Carlos 
Chiocca Martelli, Isadora Cantu, 
Adelino Luiz Bráz Júnior, Luís Hen-
rique Martins dos Santos, Pablo 
Juliano Ribinski.

Esses atletas estarão disputando 

 O Campeonato Estadual de 
Inverno 2019 Mirim/Petiz Troféu 
Ossami Fukuda aconteceu em 
Colombo nos dias 5 a 7 de julho. 
Com apenas nove integrantes, a 
equipe de Cascavel representada 
por atletas do Clube Comercial 
garantiu o sexto lugar geral no 
campeonato, trazendo para casa 
15 medalhas e um recorde da 
atleta Julia Gabriela Menon nos 50 
metros costas. 

Caratê cascavelense atravessa 
o País em busca de medalhas

ATLETAS cascavelenses querem faturar títulos em várias categorias DIVULGAÇÃO

a competição nas seguintes catego-
rias: Kumite individual e por equipe; 
Kata individual e equipe; Fuku-go e 
Embu masculino e feminino. 

ATLETAS de natação comemoram conquistas

CLUBE COMERCIAL

l Alice Stein Duarte: Prata 200 mts nado 
livre, Prata 200 mts nado medley e Bronze 
100 nado livre.
l Heloisa Souza Garute: Ouro 200 mts 
nado medley, Prata 50 mts nado borboleta 
e  bronze 200 mts nado livre.
l Felipe Mariotti: Prata 400 mts nado livre, 
Prata 200 mts nado livre, Prata 100 mts 
nado costas e Bronze 200 mts nado peito.
l Julia Gabriela Menon: Ouro 50 e Prata 
100 mts nado costas, Prata 100 mts nado 
peito e Bronze 400 mts nado costas. 

 Natação volta com recorde

Confira os medalhistas:
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Athletico X Fla
O Furacão terá uma sequência de decisões pela frente neste mês. Vai 

enfrentar Flamengo e Boca Juniors já pelo mata-mata da Copa do Brasil e da 
Libertadores da América, respectivamente.  Logo de cara, o técnico Tiago Nunes 
já vai ter um grande teste diante do Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, na 
Arena da Baixada, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda 
sem vencer longe do Caldeirão na temporada, o Furacão sabe da importância 

de conseguir um grande resultado contra os cariocas para, na semana que vem 
buscar a vaga entre os quatro melhores times da competição nacional.

Cascavel em busca da
reabilitação na Ouro
Vindo de duas derrotas na 

competição estadual, o Cascavel 
tem uma parada duríssima pela 
frente hoje, às 19h30, no Giná-
sio da Associação Coopavel, con-
tra o Campo Mourão. A equipe do 
noroeste é a vice-líder da Chave 
Ouro de Futsal e também é a melhor 
equipe paranaense na Liga Nacional. 
A ordem na equipe cascavelense é 
buscar a reabilitação na Ouro. 

A vitória se torna ainda mais impor-
tante porque na sequência o time tem 
outra pedreira e é mais um clássico, 
desta vez pela Liga Nacional, contra o 
Marreco de Francisco Beltrão, também 
no Ginásio da Associação Coopavel, 
neste sábado, às 19h. 

A diretoria está convocando o 
torcedor para comparecer e fazer 
da nova casa da serpente um novo 
caldeirão. Uma vitória contra a 
equipe mourãoense nesta quarta-
-feira coloca novamente o Cascavel 
na briga pela liderança da primeira 
fase da Chave Ouro.

Nos outros jogos da noite o 

Marreco Futsal de Francisco Bel-
trão recebe no Ginásio Arrudão, 
às 20h, o São José dos Pinhais, e 
o lanterna São Lucas de Paranavaí 
recebe no Ginásio Antonio Lacerda 
Braga às 20h30, o Marechal Fut-
sal, terceiro colocado da Chave 
Ouro com 30 pontos.
 

NO 1º turno, o Cascavel levou a melhor fora de casa 

ARQUIVO/AÍLTON SANTOS

Ala Madson é 
dispensado
No fim da tarde dessa terça-feira 
(9), a diretoria do Cascavel Futsal 
informou que o atleta Madson não 
faz mais parte da equipe. A comis-
são técnica agradeceu pelo tempo 
que passou na equipe, bem como 
seu desempenho enquanto atleta 
do Cascavel Futsal. “Existem ciclos 
e infelizmente este é um que se 
encerra em nossa equipe”, 
finaliza a nota. 
O atleta vinha sendo criticado pela 
torcida, principalmente depois 
do desempenho no jogo pela Liga 
Nacional contra a Assoeva, quando 
o time cascavelense foi derrotado 
depois de seis vitórias consecutivas.

Maratona tricolor
O Grêmio volta a campo hoje, 

às 19h15, na Arena Grêmio para 
enfrentar o Bahia depois de 28 dias 

sem jogos oficiais. O duelo será o 
primeiro de sete disputas que terá 

em 23 dias, até a volta contra o 
Libertad, em 1º de agosto, pelas 

oitavas da Libertadores. A partida de 
hoje terá Everton como o 

grande personagem.
O técnico Renato Portaluppi 

aproveitou esse tempo para fazer 
uma mudança no time: tirou Jean 

Pyerre e montou um quarteto ofen-
sivo com Alisson pela direita, Tardelli 

centralizado e Pepê pela esquerda, 
com Luan de falso 9.

A primeira partida do Palmeiras 
após a pausa para a Copa Amé-
rica deve marcar o retorno da dupla 
Luan e Gustavo Gómez. Essa zaga 
está há mais de mil minutos sem 
sofrer gols. São cinco meses de 
invencibilidade. É com esse retros-
pecto que o Verdão tenta largar na 
frente na Copa do Brasil. Após o 
jogo de ida nesta quarta, às 21h30 
no Allianz Parque, o Palmeiras visi-
tará o Internacional na quarta da 
semana que vem. 

Pelos lados colorados, a comis-
são técnica se apega ao recente jogo 
entre as duas equipes pelo Campeo-
nato Brasileiro. Apesar da derrota 
por 1 a 0, há a certeza de que o 
Inter fez um grande jogo, perdendo 
em uma falha em bola parada. 

O Inter sonha com a conquista 
de pelo menos uma das três 
grandes taças em disputa neste 
segundo semestre: Copa do Brasil, 
Copa Libertadores da América ou 
Campeonato Brasileiro.  

Inter tenta furar zaga verde
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