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A seis meses para que o prédio seja liberado, a prefeitura já trabalha com o processo de 
terceirização da gestão do Hospital Municipal de Retaguarda, conforme anunciado ontem pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos. A ideia é fazer um chamamento para que uma fundação ou uma 

OS (Organização Social) faça a administração e a contratação de pessoal. 

Hospital Municipal 
terá gestão terceirizada

l Pág. 6

As cerejeiras já 
começaram a 
colorir Cascavel, 
garantindo seu 
espetáculo 
particular. Elas 
mudaram o 
cenário do 
já belo Lago 
Municipal, 
para alegria 
dos fotógrafos, 
e também 
da Avenida 
Tancredo Neves.

Cartão-postal

AÍLTON SANTOS



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.

03 04 06 09 10 18 29
concurso: 0176

01 04 06 10 11 12

concurso: 1961

            

02  RADAR HOJE NEWS, 17 DE JULHO DE 2019

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

h

concurso: 13457

07 34 45 51 54 59
concurso: 2169

concurso: 5021

03 04 23 34 78

concurso: 5405

68.865
18.128
67.990
76.409
44.456

JUNHO

GUARANI DE CAMPINAS

concurso: 1840

02 03 06 07 10 11 12 13 
14 15 16 17 19 21 24

concurso: 1987

03 11 13 18 19 21 31 
37 42 43 44 50 53 57 

68 69 78 92 98 00

16 17 26 27 28 33

11 16 29 32 35 65 67

Uma publicação de 
Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36 Matriz 
Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Rio Grande do Sul, 2.601 - esquina com a Rua Uruguai
 Centro - CEP 85.801.011 - Cascavel-PR
Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral: Clarice Roman
Diretor: Jadir Zimmermann / diretor@jhoje.com.br

Editora-chefe: Carla Hachmann / editoria@jhoje.com.br

Fale Conosco
editoria@jhoje.com.br / WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br/ assinaturas@jhoje.com.br 

 

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor 
 http://lcamorim.blogspot.com.br
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NubladoNublado Nublado

‘‘

‘‘
As bibliotecas digitais ‘‘

‘‘“Sou grande 
defensor da liber-
dade de imprensa, 
mas essa campa-
nha contra a Lava 

Jato e a favor da corrupção 
está beirando o ridículo. 
Continuem, mas convém 

um pouco de reflexão para 
não se desmoralizarem. Se 
houver algo sério e autên-

tico, publiquem 
por gentileza.”

Ministro da 
Justiça, Sergio 

Moro, ex-juiz fede-
ral da Lava Jato, 

sobre a divulgação de mensa-
gens supostamente trocadas 
entre ele e procuradores da 

força-tarefa.

Nublado

Fazendo um expurgo na minha biblioteca, escolhendo livros para 
doar a pequenas bibliotecas de bairros ou de escolas de interior, lem-
brei-me de uma matéria que vi na televisão sobre bibliotecas virtuais.

É claro que as bibliotecas como as conhecemos hoje não vão aca-
bar, as bibliotecas virtuais não vão substituí-las, mas já são realidade. 
E é claro que, apesar das novidades tecnológicas como os leitores de 
livros eletrônicos - omo Kindle, tablets e smartphones - o livro de papel 
impresso continuará existindo por muito e muito tempo.

Mas as bibliotecas digitais estão aí, oferecendo livros para quem 
tem os leitores eletrônicos ou quiser lê-los na tela do computador. A 
biblioteca da USP e a Biblioteca Nacional Digital, por exemplo, estão 
com seus acervos digitalizados. Outras bibliotecas de grandes uni-
versidades também estão digitalizando seus acervos. A Escola Dante 
Aliguieri, de São Paulo, tem mais de 60 mil livros já em versão digital.

A Biblioteca Mundial da Unesco, que abriga obras do mundo inteiro, 
também oferece seu acervo digitalizado e disponível. E muitas outras 
pelo mundo afora já têm seu acervo digitalizado.

Então a tendência para um futuro próximo é termos tudo o que 
já foi publicado transportado para a versão virtual e o que está sendo 
publicado e que será publicado sair com a versão tradicional impressa 
e outra digital.

As editoras estão vendendo também seus livros digitais. Os escri-
tores, mesmo os que fazem suas edições próprias, estão fazendo 
também uma edição digital quando publicam seus livros. A maioria 
das revistas e jornais literários é digital e circula no formato de e-book.

Então podemos aproveitar as bibliotecas digitais que nos oferecem 
grandes acervos em versão virtual - quase sempre gratuitamente -, 
pois muita coisa não tem mais direito autoral.

Se não tivermos os e-readers (leitores eletrônicos), que atenuam 
o brilho das suas telas, podemos também ler os livros digitais na tela 
de nossos computadores, embora nossos olhos não tenham sido feitos 
para enfrentar o brilho intenso e a radiação por muito tempo. Mas não 
precisamos ler tudo de uma vez, podemos ler pequenos ou médios 
trechos de cada vez.

E aproveitar, de um jeito ou de outro, a imensa gama de títulos que 
nos são oferecidos por lojas e bibliotecas virtuais. 

DIVULGAÇÃO
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Comissão de Ética será acionada
Na sessão de ontem, ficou no ar uma situação 

constrangedora: foi realizada a reunião da Comissão de 
Justiça e Redação para apreciar as emendas? O vereador 

Paulo Porto (PCdoB) pretende acionar a Comissão de Ética. 
Josué de Souza lembrou que na Casa de Leis há câmeras nos 
corredores que podem revelar quem está falando a verdade.

Respeitável público
Por pouco a discussão que levou mais de quatro horas 
não terminou em coisa pior. Olavo Santos provocou a 

ira de Mauro Seibert ao comparar a Câmara a um circo. 
“Não faço parte de circo, não sou palhaço. Não aceito 

que comparem meu trabalho a um circo”, disse, aos gritos, 
Seibert. Pelas redes sociais, o vereador Valdecir Alcântara 

fez a festa e publicou vídeo alegando que a decisão revelaria 
quem estava a favor e quem estava contra o povo.

Os advogados da Pre-
feitura de Cascavel garan-
tiram que os honorários 
originários dos processos 
negociados no Programa do 
Refic (Refinanciamento Fis-
cal) sejam pagos pelo contri-
buinte. Em votação histórica, 
quem definiu o resultado foi o 
presidente da Câmara, Alécio 
Espínola (PSC), ao rejeitar a 
única emenda que chegou 
até o plenário. 

Membros  da  OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil) chegaram cedo e 
se reuniram no gabinete 
da Presidência da Casa de 
Leis pedindo que fossem 
rejeitadas duas das quatro 
modificações apresentadas 
pelos parlamentares.

Com pareceres contrá-
rios de duas comissões - 
Finanças e Justiça -, foram 
automaticamente excluídas 
de discussão as emendas 
do vereador Fernando Hall-
berg, que requeria a exclusão 
de descontos para penalida-
des pecuniárias; a do verea-
dor Pedro Sampaio, que que-
ria desconto de 90% de juros 
e multas em pagamentos 
em até três parcelas; e a do 
vereador Valdecir Alcântara, 
para que fosse renunciada 
a cobrança dos honorários 
advocatícios a quem aderisse 
ao Refic. Esta era a medida 
criticada pelos advogados. 

Assim, apenas a emenda 
de Josué de Souza entrou 
em discussão, mesmo com 
parecer contrário da Comis-
são de Justiça, mas com indi-
cativo favorável da Comissão 
de Finanças. Ela previa que, 
em casos de dívida ajuizada, 
os valores dos honorários 
fossem proporcionais ao 
valor negociado e não pelo 
valor da dívida.

A sessão teve bate-
-bocas e desentendimen-
tos. Antes do debate em 

Manobra?
O voto contrário ao 
parecer da Comissão de 
Justiça dos vereadores 
Misael Júnior e Alécio 
Espínola levaram 
os parlamentares a 
entenderem que a 
emenda assinada por 
Josué de Souza fora feita 
por uma caneta do Paço. 
O mais natural era os 
parlamentares votarem a 
favor da avaliação da CCJ.

Seria a pressão?
Quando o parecer foi 
derrubado, os advogados 
foram embora, dando 
a entender que tinham 
perdido a guerra pelos 
honorários. A emenda 
acabou rejeitada pelo voto 
minerva do presidente 
Alécio Espínola, visitado 
horas antes pelos 
advogados.

Palavras ao vento
Indignado com a situação, 
o vereador Fernando 
Hallberg disparou: 
“Nunca foi tão claro. 
Nossas emendas sempre 
rejeitadas. Desde 2017 não 
víamos uma situação como 

essa, com emendas que nem 
sequer foram votadas. É 
brincadeira! Não importa o 
que se fala, votam sem ouvir 
argumentos. Se disserem: 
‘tomate é laranja’, eles 
aceitam!”

Puxão de orelha
Difícil ver tantos advogados 
nas sessões, inclusive 
servidores públicos em 
horário de expediente. Mas 
a situação rendeu puxões de 
orelha: “Venham em outras 
sessões que não tenham 
discussões só de interesse 
da categoria”, convidou 
Hallberg. Já Sebastião 
Madril lembrou de uma 
cobrança que ele assumiu: 
o fim da taxa de proteção 
a desastres. “Quando 
pedi ao ex-presidente da 
OAB não tive respostas. O 
novo presidente, Jurandir 
Parzianello, também nunca 
respondeu aos ofícios e 
agora veio à sessão tratar 
de interesses da categoria”. 
Roberto Parra questionou 
a cobrança de segundas 
vias da Vale Sim, o que não 
é permitido em lei. “Onde 
está a inconstitucionalidade 
dessas questões também?”

Advogados pressionam
e garantem honorários

plenário, Josué de Souza 
- membro da Comissão 
de Justiça - denunciou que 
os pareceres foram emiti-
dos sem reunião. “Estou 
na Câmara desde as 8h45, 
esperei a reunião e ela não 
ocorreu. Tem ata que houve 
reunião, mas não ela acon-
teceu. Este vereador está 
sendo desrespeitado”, disse, 
em alusão a si mesmo. 

O presidente da Comis-
são de Justiça, Jaime Vasa-
tta, disse que o posicio-
namento fora definido em 
conversa desde a segunda-
-feira. “A reunião em plená-
rio não é obrigatória, apenas 
quando há muitos projetos. O 
vereador não deve faltar com 
a verdade, pois estamos con-
versando - demos o parecer, 
lavramos a ata e buscamos a 
assinatura do parlamentar, 
que se recusou a assiná-la”, 
declarou Vasatta.

O secretário da Comissão 
de Justiça, Rafael Brugne-
rotto, também se manifestou 
e defendeu que houve reunião. 
Ele propôs uma rediscussão 
dos pareceres antes da vota-
ção, o que colocou em dúvida 
se houve mesmo a tal reunião. 
“Nem sequer temos o pare-
cer, nada consta no sistema”, 
reclamou Fernando Hallberg. 

A sessão foi suspensa, 
uma reunião ocorreu no 
plenarinho, o assunto foi 
excluído do debate e as 
votações foram retomadas.

Alécio Espínola foi protago-
nista em dois momentos: com 
o empate na rejeição do parecer 
da Comissão de Justiça, coube 
a ele decidir. Em seguida, na 
votação da emenda, novo 
empate, e ele votou contra. 

Já o projeto autorizando a 
realização do Refic recebeu 
19 votos favoráveis e apenas 
um contrário, o de Hallberg. 
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www.cresolagro.com.br
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Representantes das Secreta-
rias de Educação, Dejair Márcio, 
da Saúde, Monica Grando Grutz-
macher, e do Núcleo Regional 
de Educação, Adriana Furlanetto, 
estiveram reunidos ontem (16) na 
Prefeitura de Cascavel com Cintia 
Cruz, analista técnica do Fundo 
de População da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) e Geor-
gia Silva, também assessora 
técnica da ONU para discutir ques-
tões relacionadas à gravidez na 
adolescência.

De acordo com as técnicas da 
ONU, ainda não há levantamento 
fechado sobre os números em Cas-
cavel e região: “Estamos fazendo 

 O prefeito de Cascavel, Leo-
naldo disse ontem que, com a con-
clusão da obra da UPA Brasília, o 
espaço hoje usado para abrigar a 
unidade será usado para atender 
“pacientes perfil UPA e para aque-
les que esperam um atendimento 
em leito de alta complexidade”. A 
promessa é transformar o local em 
Hospital Municipal de Retaguarda.

Segundo ele, para a administra-
ção do hospital, o Município estuda 
a possibilidade de fazer um chama-
mento para que uma fundação ou 
uma OS (Organização Social) faça a 
administração, “porque o Município 
não tem condições para contratar 
o número de servidores necessá-
rios para tocar o hospital. Então, 
queremos que a partir da saída da 
UPA já esteja contratada uma enti-
dade que possa fazer a operação 
do hospital de retaguarda”.

Sobre a contratação de 

Paranhos vai terceirizar a
administração de hospital

Próximos projetos
Questionado sobre os futuros investimentos no setor da saúde, o prefeito Paranhos 
destacou que o governo municipal está dando continuidade ao projeto apresentado 

em 2017. Atualmente, são oito unidades em reforma das 25 listadas para receber 
obras; construção de três unidades novas; três unidades a espera da ordem de ser-
viço; e cinco que estão em projeto. “Até o fim de 2020 o desafio é construir oito de 
um total de 14 novas unidades de saúde para fechar geograficamente a demanda 

existente no Município”, adianta.
O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, disse que a expectativa é de que as obras 

na UPA Brasília sejam concluídas em dezembro: “Este é o prazo inicial, mas, devido a 
um pequeno atraso que em nada compromete o andamento dos trabalhos, estima-
mos que essa conclusão aconteça o mais tardar na primeira quinzena de janeiro”.
A intenção da Secretaria de Saúde é executar o projeto de retaguarda do Hospital 
Municipal e, para isso, trabalha de forma paralela com as reuniões permanentes 
com a Vigilância Sanitária, com a aquisição de equipamentos e com o edital de 

licitação para a gestão do hospital. “Tudo isso está sendo trabalhado paralelamente. 
Tão logo a UPA Brasília saia do antigo Hospital Santa Catarina, queremos, em no 

máximo 60 dias, estar com tudo pronto para a abertura do Hospital de Retaguarda”, 
disse o secretário Thiago Stefanello.

servidores para o atendimento 
nas UPAs, o prefeito falou que “a 
UPA Tancredo está em um sistema 
de  administração compartilhada, 
então, a ampliação dos serviços e 

do quadro de servidores se dará 
pelo Consamu. O que o Município 
está fazendo é chamar novos médi-
cos e servidores para as unidades 
de saúde e programa PSF”.

Projeto para o oeste
A parceria entre a Itaipu Binacional 
e o UNFPA (Fundo de População das 
Nações Unidas) tem como objetivo 
trabalhar os 51 municípios da região 
que assinaram o termo de adesão ao 
projeto, trazendo uma experiência 
positiva para a Tríplice Fronteira ao 
realizar ações para a prevenção e 
redução da gravidez não intencional 
na adolescência.
O projeto conta com ações em quatro 
frentes: saúde, educação, gestão do 
conhecimento e comunicação. As 
ações também tem foco no desenvol-
vimento socioeconômico, criando e 
ampliando oportunidades para que 
adolescentes e jovens ajudem na 
construção de serviços acolhedores 
de saúde e também tenham garanti-
dos condições de ampliar sujas habi-
lidades para a vida e competências 
socioemocionais.

Gravidez na adolescência
esse levantamento para saber qual 
é a realidade de cada município 
para traçarmos metas de trabalho 
a serem desenvolvidas com esse 
público cuja faixa etária gira de 10 
a 19 anos”, esclareceu Cintia Cruz. 

A ideia é desenvolver ações de 
orientação com as comunidades 
usando as estruturas já existentes 
em cada município e capacitar os 
servidores na abordagem e orien-
tação as adolescentes. 
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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



07LOCALCASCAVEL, 17 DE JULHO DE 2019

Um livro que mistura narrativas histó-
ricas e causos populares da trajetória de 
quase 70 anos de Cascavel será lançado 
no dia 18 de julho, às 19h, no auditório da 
Acic. O autor é o economista Valdir Pacini, 
que escreveu “O sonho de um pioneiro” 
a partir de relatos que ouviu ao longo de 
anos do empresário Dimer José Webber.

O material e as informações coletadas 
durante inúmeras viagens a trabalho pela 
região foram transformados em livro que, 
além de enriquecer a biblioteca de títulos 
locais, vai imortalizar passagens, muitas 
delas folclóricas e engraçadas, que estão 
se perdendo com o tempo. 

Com 204 páginas, o livro traz relatos 
da atuação de nomes como Wilson Jof-
fre, Jacob Munhak, Tio Zaca, Jeca Silvério, 
Francisco Natel de Camargo, Ciro Nardi, 
Gema Zandoná, e muitos outros. “São 

Espaço APAExonado

 Mercadorias contrabandea-
das do Paraguai apreendidas em 
operações da Receita Federal 
serão comercializadas a preços e 
condições facilitadas nesta quar-
ta-feira (17), das 8h às 19h, na 
Apae de Cascavel. O tradicional 
bazar tem a finalidade de arreca-
dar recursos para construção do 
Centro de Saúde, mais uma etapa 
importante do audacioso projeto 
de revitalização estrutural em que 
atravessa a instituição. 

As obras já começaram, com os 
trabalhos de construção do Centro 
concentrados na terraplanagem.

 Hoje é dia de Bazar da Apae

Produtos
O Bazar da Apae desta quarta-feira disponibilizará uma série de produtos encontra-

dos do outro lado da fronteira. Os interessados poderão adquirir eletrônicos, perfumes, 
maquiagens, artigos para pesca, celulares, carregadores, controle de videogame, ves-
tuário (jaquetas para o inverno), brinquedos e muitos outros itens com valores simila-

res aos encontrados no Paraguai.
As compras poderão ser pagas em dinheiro e/ou pelo cartão de débito ou crédito. 
Como forma de melhor organizar a distribuição de senhas de acesso para o bazar, 

no dia 10 de julho a Apae de Cascavel fez os primeiros cadastros, liberando as senhas 
iniciais. Naquele dia, foram entregues 143 senhas. As demais, a partir da 144, serão 

distribuídas nesta quarta-feira, às 8h, em um espaço criado pela Apae para o cadastro 
dos CPFs ao lado do refeitório, local onde está concentrado o bazar. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

pessoas que, mesmo com dificuldades, 
fizeram enorme diferença no processo 
de estruturação e de construção dessa 
grande cidade”, afirma o autor. 

HISTÓRIA
Valdir ressalta que a finalidade não 

é fazer de O sonho de um pioneiro uma 
fonte de pesquisa bibliográfica, muito 
pelo contrário até porque muitos dos 
relatos contidos na obra são de impossí-
vel comprovação de sua veracidade.

UOPECCAN
Toda a renda obtida com a venda do 

livro será revertida para a Uopeccan, uma 
das entidades às quais Dimer se doou 
durante muitos anos. O valor do exem-
plar é de R$ 40 e estará à venda a partir 
do dia 18. 

 Livro é inspirado em pioneiro

CAPA é ilustrada de maneira divertida, por Jair 
Reinaldo dos Santos
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a Laila que Paul foi assassinado. Lurdes avisa a Camila 
que Robson decidiu fugir do país. Jamil encontra chaves 
perto do carro de Paul e as entrega para Almeidinha. 
Fauze acusa Dalila de ter assassinado Paul.

A DONA DO PEDAÇO
Márcio se desculpa com Silvia e pede Kim em 

namoro. Otávio cede à chantagem de Agno e aceita a 
nova sociedade. Eusébio insiste em se divorciar de Doro-
téia e rejeita a companhia de Chico. Chiclete chega à casa 
de Vivi e reconhece o local da foto de Cosme. Chiclete 
conhece a família de Vivi e questiona a namorada sobre 
Kim. Márcio diz a Maria da Paz que não pode comprar a 
mansão. Rock fala com Agno sobre Josiane e o empre-
sário conclui que a moça tem um relacionamento secreto.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Roger vai até a casa da mãe para se dispor a aju-

da-la. A energia da cidade não foi suficiente para finalizar 
o projeto de Pendleton. Sophie vai até a casa de Sr. P 
e conta o que houve no Clube Geek enquanto estava 
disfarçada, ao sair, encontra com Marcelo. Mario conta 
ao Clubinho que pegou as HQs que dão continuidade a 
história de Vetherna, e compartilha suas descobertas com 
relação aos Androids.  

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Omar diz para Sabrina que vai dar o troco na banda 

do vilarejo por eles terem se oferecido para tocar em sua 
festa. Mateus ouve a conversa. Regina e Geraldo pen-
sam num plano para saber mais sobre Rebeca e Otávio. 
Dinho vê que Bartolomeu destruiu seu livro da faculdade 
e dá um sumiço no felino. Priscila vai a mansão passar 
um tempo com Isabela (que na verdade é Manuela). Ela 
briga com Isabela dizendo que ela está tirando tudo o que 
lhe pertence. Regina intervém e pede para conversar a 
sós com Priscila. Regina pede que Priscila seja amiga 
de Isabela para que descubra quais são seus segredos. 

TOPÍSSIMA 
Taylor recebe uma encomenda e fica surpreso ao 

abrir a caixa. Ele encontra o Veludo Azul, um pedaço 
da camisa de Edison e uma bala de revólver. Ele lê um 
bilhete ameaçando Pedro, Paulo Roberto e ele. Edison 
diz que adoraria ver a cara de Taylor recebendo a enco-
menda. O rapaz pergunta para quem Gonçalo trabalha. 
Pedro fica chocado ao ver a caixa que Taylor recebeu. 
Escondido, Vitor observa o cortejo fúnebre de Jandira. 
André descobre que Jandira foi morta após um aborto 
mal feito. Lara procura a filha e conta que está sendo 
chantageada por Paulo Roberto. Sophia pergunta o que 
ele tem contra sua mãe.

JEZABEL 
Micaías confessa a Inlá que seu casamento com 

Raquel ainda não foi consumado. Tadeu e Hannah dis-
cutem. Jezabel diz à Dido que ela pagará seu castigo na 
festa. Dido fica petrificada. Naamã se infiltra na taberna 
de Phinéas e colhe informações sobre o treinamento dos 
soldados através de Joana e Sidônio e eles não perce-
bem. Jezabel adentra a sala do trono belíssima e caminha 
imponente. Todos os convidados voltam seus olhares para 
a rainha. Tadeu não consegue disfarçar a admiração por 
ela. Jezabel sorri e vai na direção de Tadeu. 

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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1- VALDERI CAMARGO E MARIA INES DA CRUZ
2- ANDERSON CESAR GONÇALVES FERREIRA FRANCO E ROSEMÉRI DOS SANTOS
3 - PAULO ALBERTO SANTANA E ANA CLAUDIA APARECIDA RIBAS
4 - EDSON JORGE RODRIGUES DA SILVA E IVONETE DE CASTRO
5 - RODRIGO MACHADO E KEILA CRISTINA DOS SANTOS
6-  RODRIGO PIMENTEL PACHECO E JULIANA PRESTES DA ROCHA
7- VALMIR RODRIGUES E JOICIARA SILVERIO DOS SANTOS
8 - MARCO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA E ELLEN CAROLINE FRANCHIN
9- JOSEMAR DORNELLES E ANDRESSA ZANATTA NOGUEIRA
10- ALTAIDES CAMARGO DOS SANTOS E CLEONI DE PAULA MORAES
11- LUCAS CLAMOROSKA E SHIRLEY SANTANA DA SILVA
12- JORGE GALVÃO E JORGINA DE ALMEIDA DO PRADO
13 - TIAGO SEGATT E LILIAN MARQUES DALBAO
14- DANIEL DA SILVA VIEIRA E JHENIFER PEREIRA FERREIRA
15- ADEMIR JOSÉ STOCKER E ROSELI DE FÁTIMA PETRUV
16- LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA E TAYANE LAIS DA SILVA
17- MARK LOUIS ZIMMER E ANA QUELI MORAES
18- ADRIANO GOMES E ZENAIDE DA SILVA RAMOS
19- CESAR ALEXANDRE HECK DA SILVA E IZILDA MORAES MACHADO
20- ADÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR E SCHEILA GABRIELE CORREIA
21- GIOVANE JULIO LUFT E MARIA MADALENA DA SILVA
22- JEAN DOMINGUES OLIVEIRA E DANIELY ANDREUCI ALVES
23- CARLOS ALBERTO VILAS BOAS PESCADOR E LEILA SHAÍ DEL POZO GONZALEZ
24- THIAGO RODRIGO SILVA SANTOS E ALINE DA SILVA FERNANDES
25- JUNIOR CESAR BOENO E EDENILDA FRANÇA
26- LUÍS GUSTAVO FOGLIATO CAETANO E MARIANE CIGARRI
27- ANDERSON STOEBERL DOS SANTOS E MAYNÃ ROBERTA BONATTO

 MALHAÇÃO 
Rita e Lígia se enfrentam, e a jovem deixa o hospital. 

Lígia confessa a Joaquim que sentiu que Rita realmente 
se preocupa com Nina. Carla questiona Rita sobre o pai 
de sua filha. Marco e Cléber discutem por causa de Góis. 
Beto e Meg confessam um ao outro que estão com raiva 
de Martinha. Filipe diz a Guga que deseja ficar em paz 
com Rita. Bill revela a Raíssa e Anjinha que deu o ende-
reço de Góis para Jaqueline. Filipe beija Rita. Jaqueline 
confronta Góis e registra a discussão ao vivo pelo celular.

VERÃO 90 
Almeidinha interroga Dalila, que envolve Gabriel em 

seu falso depoimento. Padre Zoran e Helena tentam aju-
dar Salma. Latifa desconfia da gentileza de Ester. Omar 
convence Eva a aceitar que ele trabalhe e durma nos 
fundos da floricultura. Dalila acusa Fauze pelo assassi-
nato de Paul. Elias tenta falar com Salma. Dalila afirma 
a Gabriel que não tirou a vida de Paul. Omar se faz de 
vítima para Eva. Ester não deixa Abner e Latifa dormirem 
juntos. Dalila pensa em Paul. Elias cobra satisfações de 
Helena sobre seu encontro com Rogério. Zuleika vê uma 
foto de Péricles na carteira de Almeidinha. Jamil revela 
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Você não tem tempo para pensar em tudo 
antes de agir. Não corra riscos, tome uma deci-
são mais tarde! Cãibras musculares e rigidez 
corporal poderiam atrasá-lo. A deficiência de 
vitaminas ou minerais é a razão disso.

Alianças estão se tornando uma possibilidade, 
então olhe além das aparências. Você ficará 
surpreso. Sua saúde, embora excelente, 
pode ser perturbada por problemas no fígado 
e pequena mudança na dieta te ajudará.

O excesso de confiança atrasa o seu pro-
gresso. Seja discreto sobre seus planos 
antes de embarcar neles. Seu otimismo está 
claramente melhorando e você se sente forte 
para lidar com tarefas difíceis.  

Seu otimismo vai ganhar a admiração das 
pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o 
seu caminho. Seja tolerante, nem todos serão 
capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com 
o fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

Você impõe suas ideias sem perceber. Seja 
flexível e tudo vai correr sem problemas. A 
fadiga o está prendendo fisicamente e você 
precisa recuperar o sono atrasado para poder 
começar de novo.

Você verá as coisas sob um ângulo mais posi-
tivo e as pessoas próximas a você notarão. 
Isso permitirá que você use seus talentos em 
benefício de todos. Cuidado com ar condicio-
nado, vento e correntes de ar.

 tristeza vai passar se você deixar. Aqueles em 
torno de você estarão em melhor posição para 
ajudá-lo! Seus níveis de concentração estarão 
baixos. Você precisa desacelerar você está 
gastando suas reservas de energia.  

Hoje parece ser um dia calmo. É hora de pen-
sar mais em si mesmo e nas pessoas próxi-
mas a você! Não se esqueça de se aquecer 
gradualmente antes de fazer exercício e tenha 
cuidado com movimentos bruscos, também.

Tenha cuidado para não ser impulsivo, você fala 
rápido demais. Os prazeres materiais vêm na 
hora certa. Você precisa recarregar suas bate-
rias para manter o ritmo em torno de você. Passe 
algum tempo sozinho também.  

Novas atividades de lazer vão lhe dar a 
oportunidade de florescer. Suas amizades 
vão estar presentes hoje. Seria bom fazer 
uma pausa na sua vida diária. Tire um dia 
de folga para respirar.

Você está dando um passo atrás em relação a 
sua rotina e seus planos futuros. Você precisa 
de equilíbrio entre o seu estado de ânimo e sua 
saúde física; e atividade e repouso, de acordo 
com as exigências do seu corpo.

Sua energia psíquica está em alta e lhe dá 
um impulso prometedor. Você vai comparti-
lhar essa energia com as pessoas que vê. 
Há muito estresse em torno de você e você 
vai chegar ao seu limite.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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do Vietnã
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cultura 

de massa

(?) Lopes,
escritor e 

compositor
de sambas

Formação
do vapor
de água

congelado

Respiração
(?): pode
ocorrer 

em sapos
Ciência 

desenvol-
vida por
Saussure

Orixá
criança
(Rel.)

"Master",
em MBA
(Econ.)

Liames
(fig.)

Medição
do tempo

Que revolta,
por ser

insultuoso

Inventor
do telégra-
fo sem fio,

faleceu 
em 1937

Linimento
(abrev.)

Time de 
(?), apeli-
do do Flu- 
minense

(fut.)

Rio suíço
No de

1995 sur-
giu o DVD 

Metal
tóxico de
raticidas
Preparou

Sedutores
O comando 
"adicionar"
(Inform.)

Inseto
noturno 

semelhante
à borboleta

Projeta;
planeja

(?) Carlos Prestes,
político e companheiro

de Olga
Benário

Região mais seca da
América, abrange

Chile, Bolívia e Peru
Inteira; completa

de Einstein
(Fís.)

3/aar — add — art — erê. 6/aikido — isolda — napalm.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
17 
02 
03 
17

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Dados da Comissão de Segu-
rança e Trânsito da Câmara de Verea-
dores mostram que, do início do novo 
sistema de transporte coletivo de 
Cascavel, no dia 16 de fevereiro, até 
18 de junho, já haviam sido registra-
dos 57 acidentes que alguma forma 
envolveram ônibus nas três principais 
avenidas da cidade: Brasil, Tancredo 
Neves e Barão do Rio Branco. 

No total, foram registrados 218 aci-
dentes nas três vias no período, assim, 
mais de 26% deles envolveu ônibus. 

FALTA ATENÇÃO
Questionado sobre a grande inci-

dência de colisões com ônibus, o 
presidente da Cettrans (Companhia 

Foi preso ontem (16) pela Dele-
gacia de Homicídios Lucas Steven 
da Silva, 24 anos. Ele é suspeito de 
envolvimento na tentativa de exe-
cução de Robson Rossi, registrada 
no Centro de Cascavel no dia 5 de 
junho. Lucas estava no Bairro Pionei-
ros Catarinenses quando foi preso.

De acordo com a delegada 
Raísa Scariot, Lucas já tem pas-
sagens por tráfico de drogas e há 
suspeita é de que ele tenha sido o 
autor dos disparos contra Robson. 
A arma do crime havia sido apreen-
dida ainda no local do crime.

A motivação do crime ainda 
é apurada, mas uma das linhas 
de investigação é o envolvimento 
com tráfico de drogas. A delegada 
afirmou ainda que existem outros 
investigados, mas que mais infor-
mações não podem ser divulgadas 

Suspeito de tentar matar 
Robson Rossi é preso

para não atrapalhar nos trabalhos. 
 

OUTROS CRIMES 
A relação do atentado a Robson 

e os assassinatos de Sandro Rossi 
e Filipe Raphael Ciqueira Chagas 
não é descartada. Sandro, irmão de 
Robson, foi atingido por mais de 20 
tiros no dia 24 de abril, no Bairro 
Santa Cruz, e morreu no dia 18 de 
junho no HU (Hospital Universitário) 
de Cascavel. Já Filipe foi morto a 
tiros na manhã do dia 25 de junho, 
na Rua Pio XII, Bairro Cancelli. 

DISPUTA JUDICIAL 
Enquanto a morte de Sandro Rossi 

não está esclarecida, a briga pelos bens 
deixados por ele já começou na Justiça. 
Fontes ligadas à família afirmam que 
uma disputa judicial para a divisão já 
teve início entre os possíveis herdeiros.   

LUCAS Steven é apontado como autor dos disparos 

Morto em caminhão 
Antônio Lacerda de Oliveira, de 47 
anos, foi encontrado morto dentro 
de um caminhão no Bairro Santos 

Dumont na manhã de ontem (16) em 
Cascavel. De acordo com moradores 

da região, Antônio era andarilho, 
consumia bebida alcoólica e 

costumava se abrigar dentro do 
caminhão nos dias mais frios. 

O corpo foi encontrado por um 
morador, que acionou o Samu, mas 
quando os socorristas chegaram ao 
local apenas constataram o óbito. A 

morte foi considerada de causa natu-
ral e o corpo recolhido pela Acesc. 

de Engenharia de Transporte e Trân-
sito), Alsir Pelissaro, disse que, em 
análise recente, foi observada uma 
diminuição dos registros: “Fizemos uma 
reunião semana passada para discutir 
a situação e percebemos uma redução 
desde o início do funcionamento do 
novo sistema. Na primeira semana era 
pelo menos um por dia e agora vem 
reduzindo”, disse, sem especificar.

Ele afirma que a causa é com-
portamental, ou seja, falta atenção 
do condutor ao forçar a convecção 
à esquerda, agora proibida. 

Alsir informou ainda que o número 
atualizado de acidentes envolvendo 
ônibus é 61, mas o total de aciden-
tes não foi informado.  

26% dos acidentes em 
avenidas envolvem ônibus
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Atendimentos 
No Cense I o atendimento e o 
abrigo de adolescentes é apenas 
temporário, podendo chegar a 45 
dias no máximo. Depois disso, caso 
a Justiça determine a internação, 
o adolescente é transferido para o 
Cense 2, que fica ao lado. Nos  
dois locais são atendidos  
apenas meninos.
Nesse primeiro ano foram aten-
didos 240 adolescentes na nova 
estrutura. Atualmente, 19 jovens 
estão no local. 
Já no Cense 2 foram atendidos 
146 adolescentes nesse mesmo 
período, mas a rotatividade é 
menor, pois o local é de interna-
mento. São 55 jovens internados 
no momento.  

 A nova unidade do Cense I (Centro de 
Socioeducação) acaba de completar um 
ano de funcionamento. O novo prédio no 
Bairro Veneza, em Cascavel, foi inaugu-
rado em março de 2018, mas começou a 
funcionar efetivamente em julho, pois foi 
necessária a ampliação da equipe já que a 
capacidade de atendimento dobrou, pas-
sando de 20 para 40 adolescentes. 

Além do aumento da capacidade, o 
conforto e a segurança são os maiores 
avanços apontados pelo diretor da uni-
dade, Jeferson Luis Boss. “Essa estrutura 
foi projetada para atender os adoles-
centes, enquanto a antiga era apenas 

Cense completa um ano 
com mais segurança 

adaptada. Então aqui existem diversos 
portões de segurança que separam as 
alas e existem alas específicas para cada 
atividade. Além da segurança para os 
adolescentes, os funcionários também 
estão mais seguros para desempenhar o 
trabalho”, garante Jeferson. 

A atual estrutura é organizada por 
blocos setorizados dedicados a saúde, 
educação, atendimentos e alojamento. 

Outra questão destacada por Jeferson 
é a possibilidade de realização de audiên-
cias com os adolescentes por meio de 
videoconferência. 

Condenada a serviço e multa por homicídio
Camila de Lima Damásio foi condenada a 5 anos em regime semi aberto pela 
morte de Jociane Vieira. O crime aconteceu no dia 20 de outubro de 2012 em 
um bar no Jardim Itália, em Cascavel. Conforme os autos do processo, Camila, 
teria agredido a vítima a facadas, socos e puxões de cabelo. Ficou definido que 
Camila que já respondia ao crime em liberdade tenha a pena substituída por 

multa e prestação de serviços a comunidade.  

Prédio antigo 
Ainda de acordo com Jeferson, 
o antigo prédio que abrigava a 
unidade passa por readequações 
e em breve deve ser anunciada a 
nova destinação da estrutura.  
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 Depois de cinco anos de pausa, 
o Campeonato Paranaense de 
Motovelocidade voltou. A abertura 
da temporada 2019 será neste fim 
de semana, nos dias 20 e 21 de 
julho, no Autódromo Zilmar Beux. 

Mais de 100 pilotos devem 
compor o grid, representando dife-
rentes regiões do Paraná e de esta-
dos vizinhos. Eles estarão divididos 
nas categorias 250cc, 300cc Light, 
250cc a 500cc Livre, 600cc Light, 

Paranaense de duas rodas
600cc Pro, 1000 Light e 1000 Pro, 
que reúne os competidores mais 
rápidos do certame.

E tem atleta ansioso para vol-
tar a acelerar pelo Estadual. Rene 
Ferreira é um deles. O empresá-
rio de 59 anos compete desde 
2012 e tem em seu currículo 
passagens pelo Superbike Brasil, 
além de dois títulos paranaen-
ses na Máster. Desta vez, ele irá 
correr pela classe Máster Light. 

PILOTOS já sentam o pé no acelerador
 

Semana cheia 
nas pistas 
cascavelenses 

Desde segunda-feira Cascavel é a 
casa do 54º Campeonato Brasileiro de 
Kart, que segue até sábado (27), no Kar-
tódromo Delci Damian.

Nesta quarta-feira o dia está reser-
vado para os treinos livres. A partir de 
amanhã (18) começam as tomadas de 
tempo oficiais para formação do grid de 
largada em todas as categorias.

Nesta primeira fase, que termina 
sábado (20), estarão em jogo os títulos 
das categorias Mirim, Cadete, Júnior 
Menor, Júnior, Codasur, KZ Sênior, F4 
Graduado, F4 Sênior e Super F4.

Na semana seguinte tomam a pista as 
categorias Codasur Júnior, Novato, Graduado, 
Internacional OK, KZ Graduado, Sênior “A”, 
Sênior “B”, Super Sênior, Super Sênior Máster, 

AÍLTON SANTOS

F4 Super Sênior e F4 Super Sênior Máster.Para 
chegar à final, os pilotos precisam disputar 
três corridas classificatórias.

Mais de 500 pilotos de todo o País 
estão inscritos nas 20 categorias em 

disputa. No total, incluindo familiares, 
dirigentes, equipes, jornalistas e patro-
cinadores, mais de 4 mil pessoas devem 
movimentar hotéis, bares e restaurantes 
da cidade até o próximo domingo. 
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“Adoro correr em Cascavel. É 
uma pista ótima, com traçado 
em boas condições. As expec-
tativas para a temporada são 
excelentes”, ressalta o piloto da 
Proracing Team, que compete com 
preparação da ManinhoRacing. 
O autódromo cascavelense é um dos 
mais tradicionais redutos da veloci-
dade no Brasil e já recebeu etapas 
da Stock Car, da Fórmula Truck e do 
Moto 1000GP. Sua estrutura oferece 
completo suporte aos pilotos e às 
equipes, incluindo boxes em padrão 
internacional e pátio fechado.

A programação começa com trei-
nos no sábado, às 9h, e segue no 
domingo, com warm up às 8h30 e 
as corridas às 9h15. A grade está 
sujeita a alterações. O ingresso é 
1 quilo de alimento não perecível, 
que será destinado ao Provopar. 

As inscrições seguem abertas. 
Os interessados devem entrar 
em contato pelo telefone (45) 
99952-2360.  

PRIMEIRA etapa 
do campeonato deve 
reunir mais de 100 
pilotos em Cascavel
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      COPA DO BRASIL
19h15 Atlético-MG x Cruzeiro
19h15 Bahia x Grêmio
21h30 Flamengo x Athletico-PR
21h30 Internacional x Palmeiras

     BRASILEIRO - SUB-20
15h América MG  x Botafogo 
15h Atlético PR  x Palmeiras 
15h Chapecoense  x Atlético MG 
15h Grêmio  x Corinthians 
15h Santos  x Cruzeiro 
15h Sport  x Coritiba 
19h15 Vitória  x Bahia 

                COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA
16h Tunísia x Nigéria

COPA SUL-AMERICANA
21h30 Indep. del Valle x Caracas FC

JOGAM HOJE

 Cascavel e Marreco se enfren-
tam pela terceira vez neste ano 
com uma pequena vantagem para 
o time cascavelense. Nos dois con-
frontos de 2019 o time cascave-
lense teve uma vitória por 4 a 0 pela 
Chave Ouro no Ginásio da Neva e um 
empate por 1 a 1 pela Liga Nacional 
no Ginásio da Associação Atlética 
Coopavel no último sábado.

Desta vez jogando na casa do 
adversário o técnico do Cascavel, 
Cassiano Klein sabe que tem uma 
parada indigesta pela frente.

A equipe beltronense, sempre 
com o apoio da entusiasmada tor-
cida, não costuma facilitar a vida dos 
visitantes. No último jogo pela com-
petição estadual o Marreco aplicou 
uma sonora goleada na equipe de 
São José dos Pinhais por 7 a 0. 

Com 26 pontos, o time do 
sudoeste quer a vitória para figu-
rar entre os primeiros na tábua 
de classificação. O Cascavel está 
com 33 pontos e quer a vitória para 
manter o embalo na competição.

DESFALQUES
O Cascavel mais uma vez não 

poderá contar com ala Adeir ton, 
que continua em tratamento. 
Edimar, um dos destaques da 
equipe nas últimas partidas, deve 
fazer um teste antes para ver se 
tem condições de jogo. 

Outra preocupação da comissão 
técnica é o goleiro Alê Falcone, que 
sentiu a coxa no jogo de sábado contra 
o próprio Marreco e também é dúvida. 
A partida será às 19h30 no Ginásio 
Arrudão em Francisco Beltrão. PLACAR DE ONTEM

 CHAVE OURO
 Ampére ? x ? Palmas
 Paranavai ? x ? S.José dos Pinhais
 Pato Futsal ? x ? Umuarama
 Dois Vizinhos ? x ? Matelândia

     LIGA FUTSAL
 Jaraguá  ? x ? Marechal  

          SÉRIE B
 Coritiba ? x ? São Bento
 Ponte Preta ? x ? Atlético-GO

BRASILEIRO SUB-20 
 Ponte Preta  ? x ? Vasco  

Cascavel em quadra hoje

PARTIDA deve ser novamente equilibrada

Copa do Brasil: 4 batalhas em campo

Quatro partidas definem os semifinalistas da Copa do Brasil nesta quarta-feira e, 
com certeza, vão mexer com algumas das maiores torcidas do País. 

Os confrontos começam às 19h15, no Estádio Independência. O Atlético Mineiro 
é o time que tem o maior desafio pela frente. Após perder o jogo de ida para o rival 

Cruzeiro por 3 a 0, o Galo precisa de quatro gols de diferença para avançar às semifinais 
do mata-mata. Também às 19h15 o Bahia recebe o Grêmio na Fonte Nova, em Salvador. 
A primeira partida das quartas de final terminou empatada por 1 a 1, em Porto Alegre. 
Quem vencer fica com a vaga. Em caso de empate, a disputa seguirá para os pênaltis. 

Assim como aconteceu contra o Goiás, a torcida rubro-negra lotará o Maracanã 
nesta quarta-feira, às 21h30, em confronto decisivo pela Copa do Brasil contra o 
Athletico. A partida ocorre sem vantagens, já que na ida houve empate por 1 a 1.

No Beira Rio, o Internacional vai para cima do Palmeiras, pois precisa vencer ou 
vencer. No jogo de ida deu Verdão por 1 a 0. Para avançar na competição, o Inter-

nacional precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a 
vaga na semifinal do torneio será decidida nos pênaltis.
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INGRESSOS 
para o jogão 
entre Inter e 
Palmeiras no 
Beira Rio já 
estão esgotados
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