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 Os terrenos do lado da Câmara de Vereadores usados como estacionamento devem ser 
repassados para o IPMC. O prefeito Leonaldo Paranhos pediu autorização da Câmara para 
usar os imóveis do Centro Cívico para ajudar a quitar parte do déficit atuarial deste ano. 

Eles representam cerca de R$ 2,3 milhões e, mesmo assim, ainda faltarão R$ 7,5 milhões 
para serem pagos até dezembro. 

IPMC quer terrenos
do Centro Cívico
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O frio vem aí
O inverno deve, enfim, dar as caras em Cascavel. A 
temperatura começa a despencar a partir de hoje e 
pode ficar negativa na madrugada de sábado (-1ºC). 

Como consequência, vem geada aí. Mais fraca na sexta, 
mas vai fazer o sábado e o domingo amanhecerem com 

camada de gelo, especialmente nas baixadas.
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Governador 
Ratinho Junior ao 
anunciar reajuste 
geral de 5,09% ao 

funcionalismo, 
pago em quatro 

parcelas até 2022. 

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.

01 09 10 11 15 20 21
concurso: 0170

07 12 22 23 36 40

concurso: 1955
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Viver com ternura e cuidado!

“Esse cenário que 
estamos apresen-
tando aos servido-
res é baseado na 

economia de momento. Se a 
economia vier a ter estímulo 

de até 3% de crescimento isso 
pode ser reajustado dentro da 
realidade da saúde financeira 
do Estado. Não vamos deixar 
em nenhum momento a saúde 

financeira, maior ativo do 
Paraná, de lado”.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Chuva

Nós sabemos que nem sempre a terra, a vida e o ser humano 
são cuidados. Nem todos têm amor no coração. Nem sempre as 
nossas relações são de cooperação. A competição, a ganância, o 
egoísmo estão muito presente nas ações humanas.

A ternura e o cuidado nesse tempo da história se revelam como 
duas atitudes fundamentais, verdadeiros modos de ser. São atitu-
des de suma importância, porque estamos numa fase em que a 
vida sofre ameaças e que a terra, o ser humano, as crianças, os 
pobres precisam de mais cuidado. 

Um autor chamado Teihard de Chardin sugere uma noosfera. 
O que significa? Noosfera significaria uma nova atitude dos seres 
humanos, caracterizada pelo espírito de comunhão e de amoriza-
ção entre os humanos e deles para com a terra. Noosfera significa 
um tempo novo de mais amor, de mais comunhão, de mais cuidado 
entre nós e dos seres humanos para com a terra e com toda vida. 
Trata-se de um processo em curso, mas que precisa ser fomentado.

A vida é frágil e vulnerável. A atitude adequada para a vida é o 
cuidado, o respeito, a veneração, a ternura. Essas atitudes brotam 
da experiência do sagrado e da descoberta do mistério do universo. 
A mesma reverência que temos com Deus, podemos ter com a 
vida. O sagrado em nós vai despertando atitudes de cuidado, de 
respeito e amor. Atitudes agressivas, de morte e de competição não 
rimam com sagrado, com mistério, com Deus. A pessoa pode dizer 
que tem fé, que ama a Deus, mas se ela manifesta agressividade, 
intolerância, desrespeito, então há contradição. Se Deus é reve-
renciado, se Ele está de fato acima de todos, o amor, a acolhida, 
a construção do bem é o que motiva a todos.

É fundamental em nosso tempo a centralidade desse senti-
mento de amor para com tudo. Recuperar a lógica do coração e 
reinventar-se no amor. Não simplesmente permanecer na lógica 
fria, que busca fazer, acumular, competir, estragando a vida, o outro, 
o universo. A ternura e o cuidado podem estar mais presentes no 
que pensamos, dizemos e fazemos. 

Rodrigo Félix Leal/ANPr

ChuvaChuvaSol
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Lixeiras da discórdia
O vereador Fernando Hallberg (PDT) denunciou por fraude 
na licitação das lixeiras subterrâneas - custo de R$ 75 mil 
cada - instaladas no Centro de Cascavel. A denúncia foi 

enviada ao promotor Sergio Machado, da 7ª Promotoria de 
Justiça. Ele quer a anulação do certame. O vereador aponta 

que em dezembro houve assinatura de contrato com a 
empresa Contemar Ambiental e, ao analisar a documentação 

do processo, Hallberg identificou que as declarações de 
pesquisa de mercado anexadas, em que duas das empresas 

inicialmente concorrentes do certame declararam não 
produzir esse tipo de equipamento e juntaram declarações 

praticamente idênticas. 

Receituário
Vai demorar um pouco mais a votação do projeto do 

vereador Jorge Bocasanta (Pros) que obriga a validade 
de receituário médico particular para a liberação de 
medicamentos do SUS (Sistema Único de Saúde). A 

Comissão Permanente de Saúde pediu mais prazo para 
avaliar a proposta, que não agrada em nada a iniciativa 
privada, pois afeta a venda de medicamentos. Logo em 

Cascavel, onde há uma farmácia em cada esquina.

Terrenos do lado da 
Câmara de Vereadores e 
que são usados como esta-
cionamento improvisado de 
veículos serão repassados 
para amortização do déficit 
atuarial do regime próprio 
de previdência social de 
Cascavel. O prefeito Leo-
naldo Paranhos (PSC) enca-
minhou esta semana ao 
Legislativo municipal projeto 
requerendo a autorização 
parlamentar para que a tran-
sação ocorra entre o Muni-
cípio e o IPMC (Instituto de 
Previdência do Município 
de Cascavel). Os imóveis 
ficam dentro do Centro 
Cívico, uma das regiões 
mais valorizadas, nobres 
e disputadas da cidade.

Para o equilíbrio do plano 
de custeio, o Município rea-
liza essa amortização do 
custo complementar para 
pagar pensionistas, apo-
sentados e dependentes 
do sistema há anos. Em 
2019, os depósitos deverão 
somar R$ 20.319.073,66, 
conforme o Plano de Amor-
tização do Relatório da Ava-
liação Atuarial. 

No projeto consta que, 
para efetuar essa quitação, 
a prefeitura repassará dois 
imóveis: o lote de número 
13 da quadra 331, loca-
lizado na Avenida Toledo, 
número 95, de 450 metros 
quadrados, avaliado em R$ 
1.080.000; e o lote número 
14 da quadra 331, também 
na Avenida Toledo, 81, de 
525 metros quadrados, 
avaliado em R$ 1.262.660. 
Somados, os dois terrenos 
representam R$ 2.342.660. 
Em junho, houve avaliação 
dos terrenos pelo perito 
Oswaldo Pires dos Santos.

Com mais essas com-
pensações, a prefeitura terá 
repassado pouco mais de 
R$ 12,8 milhões este ano, 
divididos em cinco parcelas 

Comparações
Só que... Hallberg 
comparou o processo ao 
realizado pela Prefeitura 
de Guarapuava, onde 
as mesmas empresas 
enviaram propostas de 
valores desse mesmo 
produto. “São cristalinos 
os indícios de fraude 
ao processo licitatório 
em questão”, afirma o 
vereador. Paranhos negou 
irregularidades e atribuiu 
o caso a “interesses 
políticos” do parlamentar.

48 horas
A Sanepar tem 48 horas 
para se manifestar sobre 
o pedido da Comissão de 
Defesa do Consumidor 
da Câmara, liderada 
pelo vereador Celso 
Dal Molin (PR), para 
suspender a troca de 
hidrômetros em Cascavel. 
Foram oficializadas 44 
denúncias de falhas nos 
equipamentos e cobranças 
indevidas. Ontem a 
Sanepar esteve na reunião 

com os parlamentares 
e garantiu que não há 
irregularidades e sugeriu que 
os consumidores entrem em 
contato com a companhia. 
Dal Molin, que sentiu na 
pele a dificuldade - tentou 
ligar para o 0800 - rebateu: 
“Funciona mais o nosso 
telefone que o 0800 de 
vocês. Não consegui fazer 
minha reclamação”. Só 
pra lembrar: a queixa é de 
que os hidrômetros rodam 
mesmo sem a água  
estar ligada.

De volta ao passado
Quem esteve no plenarinho 
da Câmara foi o atual 
coordenador do Procon, 
Otto Reis Filho, ex-vereador 
pelo PDT. Ele relembrou que 
a criação da Comissão de 
Defesa do Consumidor foi 
defendida quando ele era 
parlamentar. Ontem, elencou 
uma série de denúncias 
feitas pelos consumidores 
no Procon em desfavor da 
Sanepar - muitas delas ainda 
em discussão na Justiça.

IPMC quer terrenos
do Centro Cívico 

de R$ 2,5 milhões. Falta-
rão ainda R$ 7,5 milhões a 
serem repassados ao IPMC 
até dezembro.

Na mensagem, o pre-
feito apontou que a negocia-
ção é vantajosa: “Dispensa 
desembolso financeiro e 
porque pode efetivamente 
dispor dos bens, uma vez 
que não há programação 
de uso público para os mes-
mos”, argumenta Paranhos.

O plano atual prevê o 
equacionamento do défi-
cit até 2040, por meio de 
apor tes crescentes. Em 
2020 será preciso desem-
bolsar R$ 42 milhões. Por 
ano há um aumento médio 
de R$ 18 milhões nos valo-
res, até chegar a R$ 273,9 
milhões em 2040, último 
ano para a prefeitura com-
pensar as perdas. 

VENDA É COGITADA
Com sede recém-inaugu-

rada, o IPMC não pretende 
utilizar tão cedo o imóvel 
para construção. Uma das 
possibilidades mais pro-
váveis é a venda dos imó-
veis com o propósito de 
aumentar os valores aplica-
dos pelo Instituto - já são  
R$ 325 milhões divididos 
em 27 fundos diferentes. 

O Conselho Fiscal do 
IPMC é quem decidirá o 
destino dos imóveis. “Por 
enquanto serão incorpo-
rados ao patrimônio. É 
preciso avaliar o valor dos 
terrenos no mercado imobi-
liário, visto que são extre-
mamente bem localizados, 
pois ficam no Centro Cívico. 
A deliberação deverá ser 
conjunta. Só depois decidi-
remos se é melhor esperar 
um momento mais opor-
tuno para venda”, afirma 
o presidente do IPMC, 
Alcineu Gruber.  
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Servidores rejeitam proposta
Após a apresentação da proposta do governador Ratinho Junior 

(PSD) para a imprensa, sindicatos reuniram suas diretorias para discu-
tir os números e aos poucos foram se manifestando contra. A APP-Sin-
dicato, por exemplo, que engrossa a greve deflagrada dia 25 de junho, 

diz que, na prática, a proposta representa apenas 0,25% de data-
-base, bem distante dos 5,09% anunciados. “A data-base dos servido-
res vence no dia 1º de maio e a revisão dos salários tem como base 

a inflação, que nos últimos 12 meses foi de 4,94%. A proposta propa-
gada pelo governo é pagar 0,5% só a partir de outubro, sem retroativo. 

Com esse atraso, de acordo com o Fórum das Entidades Sindicais 
(FES), na prática, a reposição equivale a 0,25%. O cálculo considera o 

período integral da data-base, de maio 2019 a abril de 2020”.
“Isso é inaceitável. Com esse índice, uma funcionária de escola 

não compra nem metade de um pacote de arroz, não paga um quilo 
de tomate. Mais uma vez o governador desrespeita os trabalhadores”, 

disse o presidente da APP-Sindicato, Hermes Leão.
De acordo com o comando da mobilização, a greve continua. 

O movimento quer uma proposta que contemple pelo menos a infla-
ção dos últimos 12 meses e a negociação dos atrasados. Os salários 
do funcionalismo estão congelados desde 2016. A defasagem acumu-

lada passa de 17%. 

Ratinho anuncia 5,09%,
mas servidores rejeitam

O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior anunciou na manhã dessa 
quarta-feira (3) reajuste de 5,09% ao 
funcionalismo público estadual. A 
medida foi enviada como projeto de 
lei encaminhado à Assembleia Legis-
lativa do Paraná, que será apreciado 
em regime de urgência.

O parcelamento desse índice 

Etapas
A proposta prevê o pagamento em 
quatro etapas até 2022, sendo 0,5% 
a partir de outubro deste ano; 1,5% 
a partir de janeiro de 2020; 1,5% 
a partir de janeiro de 2021 e 1,5% 
a partir de janeiro de 2022. Essas 
duas últimas parcelas ficarão con-
dicionadas ao crescimento mínimo 
de 6,5% e 7%, respectivamente, da 
receita corrente líquida em 
relação ao ano anterior.
O impacto financeiro do reajuste 
será de R$ 2,1 bilhões aos cofres 
públicos até 2022.
Somada a outras medidas anuncia-
das por Ratinho Junior, como a con-
tratação de 6 mil novos servidores e 
manutenção do pagamento de pro-
moções e progressões, o governo 
do Estado prevê que o aumento dos 
gastos com a folha poderá 
alcançar R$ 4 bilhões.

até 2022 e a imposição de con-
dicionantes para os pagamentos 
futuros levaram os sindicatos de 
servidores a rejeitarem a proposta.

Em declaração à imprensa, o 
governador afirmou que o governo 
chegou ao “limite do possível” e 
reforçou que a proposta atende 
a um compromisso de gestão de 
programar a reposição salarial do 
funcionalismo e manter o diálogo 
com as classes. “Esse cenário que 
estamos apresentando é baseado 
no momento da economia”, afir-
mou Ratinho Junior. “Não vamos 
deixar em nenhum momento a 
saúde financeira, maior ativo do 
Paraná, de lado. Queremos ame-
nizar a demanda dos servidores e 
estancar esse déficit que eles têm 
de governos passados”.

Benefícios serão 
mantidos

Em pronunciamento no Palá-
cio Iguaçu, o governador Ratinho 
Junior garantiu a manutenção do 

pagamento das promoções e das 
progressões até 2022. A folha de 
pagamento do Estado já acumula 

crescimento vegetativo de 2,3% 
ao ano por conta desse pro-

grama, com expectativa de alcan-
çar R$ 1,3 bilhão no período.
Ratinho Junior também esta-

beleceu aumentos nos valores 
do auxílio-alimentação e do 

vale-transporte e o pagamento do 
piso regional aos servidores que 
recebem menos. Essas conces-

sões terão impacto estimado 
de R$ 23,8 milhões apenas em 

2019. Anunciou que o Estado 
prepara novos concursos públi-

cos para contratar servidores 
para diversas áreas da adminis-

tração estadual. “Só as contrata-
ções de novos servidores somam 

R$ 200 milhões por ano a mais 
de gasto com folha do Estado”.

A proposta prevê a contrata-
ção de 2.560 policiais militares, 
400 policiais civis (incluindo 50 
delegados, 50 papiloscopistas 
e investigadores), 96 peritos e 

médicos para a Polícia Científica, 
1.269 agentes de cadeia para o 
sistema prisional, 400 profissio-

nais para Secretaria da Saúde, 
80 para a Adapar (Agência de 

Defesa Agropecuária do Paraná) 
e 988 professores.
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Espaço APAExonado

 Alunos dos cursos de Horticultura/
Paisagismo e de Nutrição da Apae de Cas-
cavel acordaram cedo nessa quarta-feira 
(3) para conhecer de perto como é feito o 
plantio e o manejo da batata-doce, aten-
dendo convite feito pelo produtor Lauri 
Roque Algeri, em uma propriedade rural 
nas proximidades do aeroporto. A visita 
também contou com a participação de 
engenheiros agrônomos e do secretário 
municipal de Agricultura, Ney Haveroth.

A coordenadora do EJA da Apae de 
Cascavel, Fatima Eckstein, salientou 
como ponto principal a inclusão propor-
cionada aos alunos: “Uma oportunidade 
para conhecer de perto o que é levado na 
mesa todos os dias na Apae”. 

A cada 15 dias, o produtor Lauri Algeri 
doa 50 quilos de batata-doce para a 
alimentação dos alunos. “É o mínimo 
que podemos fazer para uma entidade 
que realiza um papel tão importante 
para a sociedade”.

Batata-doce: do campo para a mesa 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Nutricionista da Apae, Gabriela Sch-
mitt considerou a visita importante no 
sentido de levar ao conhecimento dos 
alunos de onde vem o alimento consu-
mido no refeitório. Além de contribuir 
para a redução de peso, a batata-doce 
é um alimento rico em betacaroteno, 
essencial para a boa visão, a pele, o 
cabelo e as unhas.

Para o mês de agosto, um curso na 
Apae deverá ser realizado em parceria 
com a Secretaria Municipal de Agricultura 
envolvendo a batata-doce.  
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n Reportagem: Milena Lemes

Como participar?
Para participar do Grupo Escoteiro Cascavel é preciso ir até a sede, que fica na Rua 

Jacarezinho, na entrada do Zoológico, e fazer a inscrição. É preciso ter de 7 a 21 
anos e a cada etapa de idade tem uma lista de espera diferente.

Golpe: vendedores usam 
nome da Uopeccan

A chegada do frio interfere na 
doação de sangue, que cai de 30% 
a 40% no inverno. A assistente 
social Maria Luiza, do Hemocentro 
de Cascavel, tem esperança de 
que neste ano a situação seja dife-
rente. “As pessoas que precisam 
de sangue não escolhem dia nem 
temperatura e nós sempre pedi-
mos para que as pessoas não se 
intimidem pelo clima”. 

A enfermeira Manoela Berticelli 
doa sangue desde 2013, quando 
completou 18 anos: “Eu procuro vir 
a cada seis meses. Muitas pessoas 
podem ser salvas com uma doação”.

Sentir a picadinha da agulha 

não é nada perto da importância 
do ato. “Eu doo por acreditar que 
é impor tante para o paciente”, 
afirma a enfermeira Bruna Tais 
Zack e doadora há dois anos.

O Hemocentro coleta sangue 
para pacientes de 28 hospitais e 
clínicas da 10ª Regional de Saúde 
e também para 18 municípios da 
Regional de Toledo, que está com 
dificuldade de coleta.  

Estoque
Para manter o estoque do Hemocentro são necessárias 80 doações por dia, número 

nem sempre alcançado. A assistente social Maria Luiza reforça que uma doação 
pode salvar vidas: “Quando a gente pensa na situação de necessidade do outro, isso 

pode fazer com que a gente saia de casa e contribua para salvar uma vida”. 

Frio reduz doações de sangue Critérios para 
doação 
Existem de 90 critérios para a 
doação de sangue, mas os prin-
cipais são: ter mais de 16 anos, 
pesar no mínimo 50kg, não ter 
tido hepatite viral após os dez 
anos. É preciso estar alimentado, 
levar documento oficial, fazer o 
cadastro no Hemocentro e passar 
por triagem médica. 

Devido a denúncias informais 
feitas por moradores de Cascavel 
e Umuarama, o Hospital do Câncer 
Uopeccan vem a público informar 
que não há vínculo com produtoras 
e editoras gospel.

Contribuintes entraram em con-
tato informando que receberam 
a visita de produtoras e editoras 

gospel oferecendo material e ale-
gando que todo o recurso arreca-
dado com a venda seria destinado 
à Uopeccan.

Em caso de dúvidas, a popula-
ção pode entrar em contato pelo 
telefone (45) 2101-7022, da uni-
dade de Cascavel, e pelo (44) 
2031-0743, em Umuarama.

“O Hospital do Câncer Uopeccan 
lamenta profundamente que ações 
como essa estejam ocorrendo. 
Muitas pessoas bem intenciona-
das acabam sendo prejudicadas 
pela má-fé de alguns que utilizam 
o nome da instituição em benefí-
cio próprio”, informa trecho de nota 
divulgada pelo hospital ontem.

Atuante no Paraná há 104 anos e em 
Cascavel há 37, o Grupo Escoteiro tem o 
lema de “fazer com que o jovem assuma 
a sua própria autonomia”, como explica 
um dos integrantes da equipe de apoio 
do grupo Moacir Kessler.

Para atingir o objetivo, os escotei-
ros realizam várias atividades lúdicas, 
educativas e que trabalham aspectos 
emocionais, em espaços que proporcio-
nam contato com a natureza e visam à 
solidariedade. 

Moacir conta que todos os traba-
lhos são voluntários: “Nós arrecadamos 
donativos em mercados e depois agen-
damos uma tarde nas entidades, como 

Grupo Escoteiro Cascavel celebra 37 anos com jantar
no Abrigo São Vicente de Paulo e no Lar 
dos Velhinhos, para entregarmos os pro-
dutos e para que exista o contato entre 
os escoteiros e os moradores dos abrigos, 
porque muitas vezes eles estão carentes 
de carinho”. 

Para ele, a prática ensina os jovens a 
serem solidários. 

Atualmente, fazem parte do grupo 
185 escoteiros (jovens e crianças) e 53 
chefes, totalizando 238 integrantes.

Celebração
Para celebrar os anos de existência e refor-
çar a prática de socialização, é realizado 
desde 2009 um jantar a cada dois anos, 
que envolve pessoas de toda a cidade. A 
cerimônia será neste sábado (6) com o 
tradicional risoto no disco.
O evento será na Associação da Coopavel 
a partir das 19h30 e o jantar será servido 
às 20h. Para crianças de 7 a 10 anos o 
ingresso custa R$ 15. Para pessoas acima 
de dez anos o ingresso custa R$ 30. Os 
ingressos podem ser adquiridos pelo 
telefone (45) 9982-1595 ou na hora. 
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Dois dias após o início das 
operações do Jato Embraer 195 
da Azul Linhas Aéreas, que, de 
acordo com a própria companhia, 
é capaz de “suportar” condições 
meteorológicas mais adversas 
que o modelo anterior, a aeronave 
que vinha de Campinas (SP) não 
conseguiu pousar em Cascavel. O 
voo que iria de Cascavel a Campi-
nas foi cancelado.

O desvio para Foz do Iguaçu 
ocorreu devido à neblina registrada 

Dois dias depois, jato da 
Azul chega a Cascavel

O que diz a companhia 
Em nota, a Azul Linhas Aéreas confirmou o desvio e o cancelamento do voo e 

informou que os clientes impactados pelas alterações receberam toda assistência 
necessária, de acordo com a Resolução 400 da Anac, e que os reacomodou por 
via terrestre.  A Azul “lamentou os aborrecimentos causados” e reafirmou que 

medidas como essa são necessárias para conferir a segurança das operações e que, 
independente do modelo de aeronave, há condições meteorológicas adversas que 
impedem qualquer operação aérea segura em determinados aeroportos do País. 

na cidade, que, conforme a Cet-
trans, não oferecia as condi-
ções mínimas de segurança 
para o pouso. Já o Aeropor to 

Internacional de Foz do Iguaçu 
conta com aparelhos que per-
mitem pouso com segurança 
mesmo com visibilidade zero. 

Piscina revitalizada e gratuita 
Os mais de 700 inscritos para 

frequentar as aulas de natação e 
hidroginástica na piscina da região 
nor te, no Bairro Consolata, na 
zona norte de Cascavel, reinaugu-
rada na tarde de ontem (3) pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos e pelo 
secretário de Cultura e Esportes, 
Ricardo Bulgarelli, receberam outra 
boa notícia além da entrega espaço 
totalmente revitalizado. 

Paranhos anunciou a isenção 
no pagamento da taxa mensal de 
R$ 21 para todos os alunos de 
natação e hidroginástica das pis-
cinas da região norte, do Complexo 
Esportivo Ciro Nardi e do Parque 
Tarqüínio, no Parque São Paulo.

“O Município deve disponibilizar 
esses espaços sem taxa. A popula-
ção já paga impostos e tributos 
e a gente sempre disse que isso 
aqui é deles. E, se é deles, tem 
que cuidar, mas não precisam 
pagar. Então vamos isentar a 
taxa para os frequentadores das 
três piscinas públicas da cidade”, 
disse Paranhos. 

A reforma da piscina da região 

nor te foi iniciada em dezembro 
pela empresa AMT Engenharia a 
um custo de R$ 130.371.

“A piscina é um dos espaços 
públicos de esportes mais bem uti-
lizados pela população, principal-
mente, por uma fatia que está na 
chamada ‘melhor idade’. São pes-
soas que usam por lazer, esporte 
e por recomendação médica. Sofre-
mos muito neste período em que 

tínhamos que pegar as pessoas e 
levar para o Ciro Nardi, mas era 
preciso fazer esta revitalização 
completa que contou também 
com a troca da caldeira. O sis-
tema de aquecimento antigo 
agora deu lugar a um sistema 
moderno. E este local aqui vai 
contar ainda com ginásio, pista 
de caminhada, quadras e ilumi-
nação”, completou o prefeito.

Volta às aulas
As aulas recomeçam nesta quinta-feira (4), das 7h 
às 11h, com natação e hidroginástica alternadas, 
e das 13h30 às 21h30, com natação e hidroginás-
tica para crianças e adultos. “Queremos chegar a 
mil atendimentos. Até o momento, 726 inscritos”, 

disse o secretário Ricardo Bulgarelli.

SECOM

IDOSOS fizeram 
aulão inaugural de 
hidroginástica
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a revelação da mãe. Mercedes se consulta com Madá e 
pensa em Lidiane quando ouve que está sendo enganada.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Ciumenta, Raquel pergunta a Guilherme, por que 

o menino está as curtindo fotos de Brenda nas redes 
sociais, e os dois discutem. Bento acha que Poliana foi 
a responsável por espalhar seu segredo. Helô conta a Ruth 
que o resultado do teste de DNA já se espalhou pela escola, 
e confirma a mentira para a amiga. Glória chama Luisa para 
uma conversa e faz uma proposta a ela, Débora escuta tudo. 
Sergio vai até a escola para procurar o tabuleiro perdido. 
Verônica decide gravar um vídeo com os cães para a cam-
panha de doação do CLP. Gabriela briga com Vini por ele 
ter ajudado Mirela. Glória marca um jantar para oficializar a 
reunião de Marcelo e Luisa. Durante o recreio, o grêmio 
anuncia seu novo projeto aos alunos.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Raul nota que Isabela (que na verdade é Manuela) 

está triste e pergunta o motivo. Ela responde que é por 
saudade do pai (mas na verdade é de sua mãe). Fortunato 
chega para buscar Safira. Um ladrão misterioso rouba 
ovos do galinheiro de Fiorina. Ele joga os ovos nas casas 
do vilarejo. Ao fazer compras, Alícia se depara com Flora, 
que trabalha como caixa do supermercado. Flora diz para 
Alícia que um dia voltará para casa, mas pede que, por 
enquanto, ela cuide se seus sobrinhos.

TOPÍSSIMA 
Dagoberto diz que aproveitará a viagem dos alunos 

para arrombar a caixa encontrada na república. Gabriela 
fica animada com o sucesso de seus brigadeiros. Bruno 
orienta Lara para o depoimento. André comenta com Ede-
valdo que precisam infiltrar alguém na viagem para Tere-
sópolis. Edison avisa à Vera que não poderá ir na palestra, 
mas ela insiste. Beatriz pede para Paulo Roberto readmitir 
e Zilá e o ameaça. Vitor é surpreendido por Jandira.  

JEZABEL 
Hannibal dá ordem para IB matar Queila. Acabe 

e Dido se encontram no palácio, mas Dido resiste com 
medo de Jezabel. Obadias visita Queila em seu aposento. 
Barzilai fica muito abalado com a prisão de Queila e Baruch e 
desabafa com Levi e Eliseu. Na saída de Obadias do quarto 
de Queila, IB se certifica de que não há ninguém olhando e 
vai até o quarto de Queila com uma adaga.  
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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CASCAVEL, 04 DE JULHO DE 2019

1- MARCELO ROSA RODRIGUES DA SILVA E SOELI DA SILVA ROSA
2- CLEITON JOSÉ ROSA E JHENIFFER EMANUELLE HICKENBICK
3- ARNALDO BARCELOS E JULIANA CRISTINA BUCHE
4- ANGELO CARLOS BANDEIRA E ALESSANDRA TOMÉ DOS SANTOS
5- JOSÉ PESSOTTO E JUSCELINA DE LIMA
6- DANIEL COLOMBO FERNANDES E THAIS PEREIRA DE AMORIM
7- DIOGENES ROGERIO DOS SANTOS LIMA E ALCILENE MARTINS SANTANA
8- LUCAS DE OLIVEIRA E CRISLAINE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA
9- ARI RIBEIRO DE LIMA E SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA
10- JAIME NOGARA E MARIA RAMIRO DA SILVA
11- KELLYSON LUIZ DA SILVA PELISARI E MARIA EDUARDA DOS SANTOS
12- VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS E KEILA MARA PORTES DA SILVA 

MALHAÇÃO 
Guga fica magoado com as insinuações de Marti-

nha. Jaqueline anuncia a banda vencedora do festival. 
Karina faz uma proposta para Milena e César. Dragão 
é levado para a delegacia. Max tenta se justificar para 
Regina. Madureira pensa em cozinhar para Carla. Raíssa 
pede para integrar a banda de Camelo. Carla e Madureira 
namoram. Martinha faz um comentário maldoso sobre Rita, 
e Guga defende a amiga. Marco vê Carla e Madureira juntos 
e decide atrapalhar o casal. Neide ajuda Bill a recuperar a 
imagem do colégio. Cléber percebe dois homens estranhos 
e se apressa para afastar Anjinha. Guga decide revelar 
seu segredo para Filipe.

ÓRFÃOS DA TERRA
Miguel confessa a Rania sobre suas dívidas de jogo, e a 

mulher passa mal. Latifa reclama da ausência de Ali, e Omar 
se irrita. Abner cai da janela do quarto de Latifa. Padre Zoran 
conta para Helena que Missade está tentando se entender 
com Elias. Camila revela a Cibele e Benjamin que viu o carro 
de Paul amassado depois do acidente de Elias e Helena. 
Jamil conta para Laila sobre sua conversa com Miguel. 
Rania acusa Jamil de tentar dar um golpe em Miguel.

VERÃO 90
Quinzão consola Quinzinho. Vanessa e Jerônimo 

se beijam. Mercedes fica preocupada com o sumiço de 

Quinzinho. Quinzinho procura Dandara para pedir descul-
pas e assume que é responsável pelos erros que cometeu. 
João aconselha Diego a não ser tão exigente com Larissa. 
Jofre pergunta a Lidiane se ela vai deixar Manu viajar para 
o exterior brigada com o João. João se surpreende ao saber 
que Manu vai fazer uma turnê. Lidiane abre o jogo com Manu 
e confessa que pediu para João terminar o namoro com 
a filha quando ele estava preso. Manu fica arrasada com 

Em “A dona do pedaço”, Régis mente para Maria 
da Paz e repreende Gladys pela armadilha. Silvia 
termina o namoro com Márcio. Márcio confronta 
Kim. Gilda finge passar mal na frente de Amadeu. 
Camilo desconfia do presente que ganhou de Vivi 
e questiona Fabiana. Maria da Paz obriga Márcio 
a trabalhar com Kim. Camilo vai ao local onde Vivi 
comprou seu presente. Téo e Jô se beijam. Gladys 
lembra de uma informação sobre Régis e marca um 
novo encontro com Amadeu. Gilda conta sobre sua 
farsa para Silvia. Lyris e Tonho ficam juntos nova-
mente. Agno é assaltado. Fabiana convence Camilo 
a seguir o conselho de Jô sobre Vivi. Amadeu vai ao 
encontro de Roma, ex-namorada de Régis.

Camilo desconfia do presente que ganhou de Vivi
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Você precisa de paz, tranquilidade e bom humor. 
Você precisa pensar primeiro em você mais do 
que nunca. Você está mais consciente de suas 
necessidades práticas e saberá como transformar 
isso em um ponto positivo. 

Se você se prender aos seus valores, você 
terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos 
a ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Mudanças de humor vão segui-lo hoje. Você 
vai insistir em levar as coisas a sério, mas 
não vá muito longe. Sua dieta é culpada por 
eventuais problemas estomacais que você 
está sentindo - seja mais sensato!

Você vai fazer alguns contatos interessantes 
e novas portas se abrirão. Boas e novas ami-
zades estão no horizonte. Você está perdendo 
tempo com assuntos sem importância e está 
cansado.

Um vago sentimento de frustração geral está 
deprimindo você, mas não se esqueça de 
que tudo pode ser conseguido com o tempo. 
Por estar fazendo perguntas demais, você 
corre o risco de fadiga.  

Você está vivendo a vida ao máximo. Não 
se preocupe muito com os detalhes! Respire 
mais profundamente e isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo.

A atmosfera é tensa em nível interpessoal. 
Você vai encontrar um equilíbrio, então comece 
a pensar. As circunstâncias são propícias para 
se acalmar e separar a sua vida privada para 
melhor efeito. Nenhuma nuvem à vista.

Seu humor será uma das determinação para 
alcançar seus objetivos, então preste atenção 
nele. Correr riscos vai aumentar a sua moral. 
Na frente física, você se beneficiaria de beber 
mais líquidos a fim de purgar os seus rins.

Sua aura de mistério é mais forte do que você 
pensa e sua necessidade de paz pode ser 
aliviada de outras formas. Mas você está em 
forma. As coisas vão melhorar se você tentar 
equilibrar o que come em longo prazo.

Você vai perceber que tem sido teimoso. O 
sucesso está agora ao seu alcance. Você pre-
cisa ficar longe de sua rotina para encontrar 
um nível de relaxamento mental, o que lhe está 
faltando no momento.

Uma preocupação com uma questão legal 
do passado vai voltar. Você precisa agir rapi-
damente. Você vai se sentir completamente 
perseguido até o final do dia, seria bom dar 
um tempo e respirar.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar 
sua opinião, o seu realismo não falhará. Será 
fácil mergulhar em um trabalho que use o 
seu cérebro.  
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FILANTROPIA
GARGANTAP
LRAECIO

SUPERFICIAL
APOR
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E

NTE
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CNERRCÃ
AVENTUREIRO

EI
DEMLAMB

PRADOGAN
O

INFORMATICA
ANEROSP

IGARAOCA
AP

ELOPOPULAR
SLAAVANT

COLERARO
SE

Prática de 
institui-
ções de
caridade

Abrigo
tempo-
rário de

esquimós

(?) Paz,
sede do
governo
boliviano

Regula o
fluxo de
água,
na pia

Parte do
corpo afe-
tada pela 

amigdalite

"Progra-
ma", em

PNBL
(Inform.)

Diz-se de
ferimento

leve

Defeito
que causa
a parada
do motor

Local de 
audiências
judiciais

Estado fa-
vorável à
gestação
animal

(?) bolas!,
expressão
de enfado

(?)
Supremo:

Deus

(?)
alcoólico:
é alto no
absinto

Exposição
feita por 
testemu-

nhas

Está aí
(red.)

Cordeiro,
em inglês

Peças 
de instala-

ções hi-
dráulicas

A viola,
por seu
interior

Fluido que
contém
glóbulos
brancos

Monogra-
ma de

"Alberto" 

Caldo
de cana
(bras.)

Simples

(?) Ramazzotti, 
cantor italiano

Trago
(de bebida)

Tatu-bola
(Zool.)

"Combus-
tível" de
protestos

Fúria

Critério observado na
compra de colchões

Canoa
inteiriça

Área de
atuação

do progra-
mador de
sistemas

Galpão
para

aviões
Pesaroso

Temerário
Osmar (?),

ator
brasileiro

Antes, em francês

Molho feito com
ketchup e maionese

O mesmo
(latim)
Euro

(símbolo)

Imperador derrotado na Batalha
de Waterloo, que envolveu tropas
francesas, inglesas e prussianas

"A (?) tem limites" (dito)

Problema
da pele
oleosa

Antônio Pitanga: 
atuou em "Malhação"

em 2013 (TV)
Esconderijo do Batman

(HQ)

(?) corredio: laçada
(?) o vocativo, 

uma das funções 
da vírgula (Gram.)

3/cio. 4/lamb. 5/avant — igara — prado. 6/hangar. 11/aventureiro. 12/apelo popular.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

Vai a júri popular hoje José 
Rodrigo de Mattos. Ele é acu-
sado de homicídio qualificado 
pela mor te de Diego Estingelin 
Cezário, ocorrida no dia 4 de 
fevereiro deste ano, em uma 
Praça na Rua Olindo Periollo, 
Bairro Pacaembu, em Cascavel. 

Nos autos do processo consta 
que a morte foi causada por diver-
sos socos no rosto e na cabeça 
da vítima, que provocaram trauma-
tismo craniano e hemorragia. Diego 
morreu no local.

A qualificadora é de crime 

Acusado por crime cruel 
de fevereiro vai a júri

cometido por meio cruel, pois o 
réu é acusado de ter permanecido 
um longo tempo agredindo a vítima 
e ainda batido a cabeça dela nos 
degraus de uma escadaria que 
existe no local, o que teria causado 
sofrimento desnecessário a Diego.

Contudo, a possível motiva-
ção do crime não consta nos 
autos do processo.

José Rodrigo está preso. 
A morte de Diego foi o segundo 

homicídio registrado em Cascavel 
este ano. Até agora já são 15 mor-
tes violentas registradas. 

Agulhada
Uma mulher de 26 anos procu-
rou a polícia na tarde de ontem 
afirmando ter sido ferida por 
uma seringa em uma casa 
noturna de Cascavel. A jovem 
disse que estava no local a tra-
balho e que o ferimento acon-
teceu na região do quadril. Por 
conta do risco de contamina-
ção do ferimento, ela precisou 
fazer uso de medicamentos 
indicados para situações de 
exposição a risco. O caso vai 
ser investigado. 

Receita Federal 
divulga telefone 
para denúncias
A Receita Federal de Cas-

cavel divulgou um número de 
telefone celular para denún-

cias sobre contrabando. 
Quem tiver informações sobre 
transporte de produtos ilícitos 

como eletrônicos, pneus e 
outros pode entrar em contato 

pelo telefone (45) 98823-
1348. O objetivo é agilizar a 
resposta dos agentes, para 
que assim que receberem 

as informações possam ser 
averiguadas e realizadas 

apreensões. 

Agressão: homem fica em estado grave

Um homem teve ferimentos 
graves ao ser agredido na Rua 
Pedroso, no Jardim União, no início 
da tarde de ontem, em Cascavel. 

De acordo com populares, ele teria 
se envolvido em uma discussão com 
moradores de rua e foi atingido com 
diversos golpes de tijolo no rosto. 

Diante da gravidade dos feri-
mentos, a vítima foi encaminhada 
ao HU (Hospital Universitário) de 
Cascavel, com risco de morte.

Outra agressão foi registrada 
ainda na madrugada de ontem na 
esquina das Ruas Sete de Setem-
bro e Paraná. Um homem de 55 
anos, que trabalha como vigilante 
de algumas lojas no local, teria se 
envolvido em uma discussão com 
um rapaz que o agrediu com socos 
no rosto. A vítima teve ferimentos 
moderados e foi encaminhada à 
UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) Veneza. O agressor fugiu. 

EM estado grave, homem foi levado ao HU  AÍLTON SANTOS 



n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos
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Parte da estrutura do prédio que 
abrigava o antigo Terminal Leste 
em Cascavel está “escorada” e 
preocupa motoristas e comercian-
tes da região. “O prédio já é antigo 
e ainda pendurado assim como 
está não demora para cair e pode 
até acertar quem estiver passando 
pela rua”, alertou um motorista.

Mesma preocupação de empre-
sário que tem uma loja nas proximi-
dades. Ele teme pelos moradores 
de rua que se abrigam no local. 

Na tarde de ontem, quando a 
reportagem do HojeNews foi até 

Há oito meses a vida de Már-
cia Batista se transformou. Em 
meio à dor, outro sofrimento: a 
espera de que o culpado pela 
mor te do filho Gabriel Batista de 
Souza, de 21 anos, seja preso e 
pague pelo crime. “Tudo o que 
nós queremos é que essa pes-
soa pague pelo que fez e não 
venha a matar mais ninguém. 
Meu filho já se foi, é muito triste 
isso, mas o culpado tem que 

Oito meses à espera de justiça 
pagar”, pede, emocionada. 

Gabriel foi morto no dia 1º de 
novembro do ano passado com 
uma facada no peito, no Bairro 
Periollo, perto da casa da mãe, em 
Cascavel. Imagens do suspeito do 
crime chegaram a ser divulgadas 
pela polícia, mas até agora nin-
guém foi preso.

A Delegacia de Homicídios de 
Cascavel afirma que não há novida-
des em relação às investigações.  

DENÚNCIAS sobre o suspeito que aparece na 
foto podem ser feitas de forma anônima pelos 
números 190 e 197

o local, havia um homem dormindo 
sob a estrutura. 

Os pilares foram destruídos 
na última sexta-feira, quando três 
carros se envolveram em uma 
batida no local e um deles foi 
arremessado contra a estrutura 
do antigo terminal. 

A prefeitura foi questionada 
sobre a situação e de um possível 
prazo para conserto dos pilares, 
mas não houve retorno. 

Estrutura “escorada” 
é perigo iminente

MOTORISTAS e comerciantes temem que estru-
tura provoque acidente 



14 ESPORTE HOJE NEWS, 04 DE JULHO DE 2019

Uma das gratas revelações 
no handebol cascavelense nesta 
temporada é o meia e ponta-direita 
Pablo, de apenas 17 anos. Mesmo 
ainda na categoria Juvenil, ele foi 
convidado para treinar com a equipe 
adulta e em pouco tempo se desta-
cou marcando seis gols importantes 
no Estadual, quatro deles contra a 
forte equipe de Maringá.

“Como sou da categoria juvenil, 
fiz alguns treinos com o adulto e 
daí surgiu o convite, que aceitei na 
hora. Não posso deixar a desejar e 
quero aproveitar ao máximo essa 
experiência”, disse.

Pablo continua treinando com 
a seleção cascavelense, que se 
prepara para as próximas etapas 

Atleta se destaca na 
seleção de handebol

ACH

Campanha no 
Paranaense

Enquanto aguarda a próxima etapa 
pelo Campeonato Paranaense Chave 
Ouro, o ACH/Lanali/O2 Saúde/Cas-
cavel Handebol faz um balanço dos 

seus jogos até aqui na competição: ao 
todo, três vitórias, um empate e duas 
derrotas, somando sete pontos em 12 

disputados pelo Estadual.
Em números, a equipe aurinegra tem 

o sexto melhor ataque e a terceira 
melhor defesa. Em gols, o Cascavel 

marcou 156 vezes e sofreu 136, tendo 
um saldo positivo de 20 bolas. 

A 4ª Fase do Campeonato Paranaense 
de Handebol, ainda pelo sistema clas-
sificatório, será realizada nos dias 14 e 
15 de setembro, em Toledo, também 

no oeste do Estado.

do Campeonato Paranaense. “Meu 
objetivo com os colegas do time é 
ter sucesso em todos os campeo-
natos que entrarmos para honrar 
o nome de Cascavel. Acredito que, 
para ser um atleta, devemos nos 

esforçar para superar os limites, 
dando o máximo a cada segundo 
de treino e jogo. Meu objetivo prin-
cipal é um dia poder defender o 
Brasil em um mundial de Hande-
bol”, revela Pablo. 

FOTOS: ASSESSORIA 

Rodada define campeões da AABB

O Campeonato Interno de 
Futebol Suíço da AABB teve 
uma primeira fase com a par ti-
cipação de 36 equipes, sendo 
14 na categoria idade livre, 14 
na categoria sênior (+ de 40 
anos) e 08 na categoria más-
ter (+ de 48 anos), movimen-
tando cerca 500 associados. 
Depois de aproximadamente 
quatro meses de disputas e 189 
jogos, a competição chegou ao 

fim apresentando um resultado 
altamente positivo tanto técnico 
como disciplinar. 

Na categoria Master, houve 41 
jogos com 178 gols e a equipe da 
Cleardet sagrou-se campeã ao ven-
cer a Sporting por 2 a 0.

Pela categoria Sênior foram 78 
jogos com 405 gols. A equipe da 
Escolinha Aladinho9/Ivan Transpor-
tes sagrou-se campeã ao vencer a 
Camargo Móveis, por 1 a 0.

Pela categoria idade livre foram 
realizados 78 jogos com 386 gols. 
A equipe da Disk Paraná venceu a 
Matelurgica Mocelin por 2 a 1 e 
ficou com o título.

“As equipes estão de parabéns, 
pela organização, raça e dedicação. 
Graças à disciplina e ao empenho 
dos jogadores, conseguimos fazer 
um evento bonito como esse”, des-
tacou o presidente do clube, Ever-
son Araldi. 

ALADINHO faturou a categoria Sênior A CLEARDET ficou campeã na categoria Máster A DISK Paraná foi a campeã na categoria Livre
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A Etapa Regional Sul/Sudeste dos Jogos Escolares da Juventude, que será reali-
zada em Cascavel de 2 a 6 de setembro, vai utilizar diversos espaços esportivos na 

cidade. A equipe de Coordenação dos Espaços Esportivos vistoriou os locais. 
Entre os espaços que serão utilizados estão Ginásio de Esportes Sérgio Mauro 

Festugato (futsal), Centro de Iniciação Esportiva Alice Martelli (futsal), Unopar (bas-
quete), Instituto Federal do Paraná (Basquete) e Centro Universitário FAG para as 

modalidades de voleibol e handebol.
Todas as modalidades da etapa regional dos jogos serão divididas em duas cate-

gorias: a primeira de 12 a 14 anos e a segunda de 15 a 17 anos. Os atletas cascave-
lenses terão a oportunidade de mostrar seu talento em disputas com alunos de Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, 

Rio de Janeiro e de outras cidades do Paraná, num total de mil atletas. 

 Começa no fim de semana, de 
5 a 7 de julho, a Fase Regional dos 
Japs (Jogos Abertos do Paraná) em 
Guaraniaçu. Os atletas cascave-
lenses vão defender as cores do 
Município em seis modalidades: 
basquete feminino e masculino, 
voleibol feminino e masculino, fut-
sal feminino e futebol masculino.  

As disputas desta fase regional 
em Guaraniaçu seguem de 12 a 14 
julho e os campeões vão garantir 
a vaga para a fase final dos Japs - 
Divisão B, que será de 23 a 29 de 
agosto em Ivaiporã.

A aber tura oficial será nesta 
sexta-feira (5) e está marcada para 
as 19h30, no Ginásio de Esportes 
Onofre Garbacheski. 

A serpente que 
vira presa fácil 
na Chave Ouro

Apesar das seis vitórias consecu-
tivas contra grandes equipes na Liga 
Nacional, mantendo-se na parte de 
cima na tabela, o Cascavel Futsal tem 
dado alguns tropeções na Chave Ouro. 

O time registrou duas derrotas 
seguidas com 12 gols sofridos, sete 
na derrota para o Palmas (7x0) e 
cinco na última terça-feira contra o 
Umuarama, do (seu ex)técnico Ney 
Victor (5x2). A derrota manteve o 
time em quarto lugar na classifica-
ção, com 30 pontos em 15 jogos, no 
entanto, o Foz vem logo atrás, com 
três partidas a menos.

O próximo jogo da serpente pela 
Chave Ouro será na quarta-feira (10) 
contra a forte equipe do Campo Mou-
rão no Ginásio da Coopavel, às 19h30. 

Antes, porém, o desafio será pela 
Liga Nacional. Dessa vez, a serpente 
vai até o Rio Grande do Sul enfrentar 
a equipe da Asso Eva, que está em 
décimo lugar na tabela, com 13 pon-
tos. Na competição nacional, o time 
cascavelense quer manter o bom 
momento e busca a sétima vitória. O 
jogo será domingo, às 13h. 

Cascavel sedia Regional Sul dos Jogos Escolares

Japs: Cascavel em 6 modalidades

O VÔLEI é uma das modalidades representadas

ARQUIVO OPR

COORDENAÇÃO dos Espaços Esportivos dos Jogos Escolares da Juventude
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JOGAM HOJE
   BRASILEIRÃO SÉRIE C

20h Tombense x Paysandu

     CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20
15h Atlético-MG x Fluminense
15h Grêmio-RS x Vasco da Gama

PLACAR DE ONTEM
       CHAVE OURO

 Pato Futsal 2x2 Foz Futsal
 S. José dos Pinhais 4x3 Dois Vizinhos

O Peru surpreendeu o Chile e venceu 
o atual bicampeão da Copa América por 
3 a 0 nessa quarta-feira, na Arena do 
Grêmio, em Porto Alegre, classificando-
-se para a final do torneio sul-americano 
após 44 anos de ausência. Flores, Yotún 
e Paolo Guerrero marcaram os gols da 
vitória, que ainda teve uma atuação 
espetacular do goleiro Gallese, que 
defendeu com uma mão pênalti aos 49 
do segundo tempo. 

Os peruanos jogarão a decisão con-
tra o Brasil no próximo domingo, no 
estádio do Maracanã, às 17h (horário 
de Brasília). As seleções já se enfren-
taram nesta Copa América, quando os 
brasileiros golearam o Peru pela fase 
de grupos por 5 a 0. 

O Chile joga contra a Argentina no 
sábado, às 16h (horário de Brasília), em 
São Paulo, pela decisão do terceiro lugar.

Em um ótimo primeiro tempo, a 
seleção peruana sufocou os favori-
tos chilenos desde o primeiro minuto, 
quando Cueva desperdiçou um gol 

Peru vence o Chile e pega o Brasil na final
sozinho dentro da área. Aos 20, Cueva 
roubou a bola pela direita e cruzou 
para a área, onde Carrillo desviou de 
cabeça e Flores chegou completando 
para o gol e fazendo 1 a 0. O Chile ten-
tou sair para o jogo, mas foi punido no 
contra-ataque. Com 37 minutos, Car-
rillo foi lançado pela direita e driblou o 
goleiro Arias, que saiu de forma atra-
palhada para tentar ficar com a bola 
na lateral. O peruano cruzou para a 
entrada da área, onde Yotún dominou 
no peito e concluiu para o gol vazio, 
ampliando a vantagem da seleção de 
Guerrero em 2 a 0.

A etapa inicial terminou com uma 
grande defesa de Gallese em chute 
à queima-roupa de Fuenzalida, já 
antecipando o que seria o segundo 
tempo. Nos acréscimos, Tapia enfiou 
uma linda bola e deixou Guerrero 
na cara do gol chileno. O camisa 9 
driblou Arias e empurrou para o gol 
vazio, comemorando o 3 a 0 e a clas-
sificação peruana.

Ainda deu tempo de Gallese defen-
der um pênalti cobrado de cavadinha por 
Vargas. O goleiro já havia defendido uma 
penalidade de Gabriel Jesus no 5 a 0 
e um de Suárez na disputa de pênaltis 
contra o Uruguai nas quartas de final. 

O Peru volta à final da Copa Amé-
rica pela primeira vez desde 1975, ano 
em que eliminou o Brasil nas semifi-
nais e acabou campeão sul-americano. 
O outro troféu que os peruanos con-
quistaram do torneio foi em 1939.
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