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Guarda inicia trabalho de
reconhecimento da cidade 
A Guarda Municipal de Cascavel dá início hoje a um trabalho de reconhecimento da cidade, 
bairro a bairro. O objetivo é reconhecer os locais e permitir à comunidade que conheça os 

guardas, para que ajudem no trabalho de segurança. l Pág. 12

AÍLTON SANTOS

Audiência discute revitalização da Av. Carlos Gomes

l
 Pá

g. 
6

Mutirão de 
iluminação

Em dois meses, o mutirão de 
iluminação substituiu mais de 8 mil 

lâmpadas em Cascavel. Mas ainda há 
bastante trabalho para ser feito. 

l Pág. 7
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Cheia
15/08 - 09h31

Golpe do consórcio 
continua fazendo vítimas ‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

A Lei 11.795/2008 disciplina o Sistema de Consórcio e preconiza os 
requisitos da contemplação, deixando claro que somente ocorrerá através 
de sorteio ou lance nas assembleias mensais dos grupos de consórcios, para 
consorciados ativos e condicionado à existência de recursos financeiros no 
grupo, para que então ocorra a devida liberação da cota contemplada destinada 
à aquisição do bem e definição da ordem de recebimento do crédito.

Não há dúvidas de que o consórcio para fins de aquisição de bens 
móveis e imóveis geralmente possui condições vantajosas e atrativas, 
mas também pode se transformar em imensuráveis prejuízos, pois existem 
inúmeros golpistas que conseguem obter dados sigilosos para enganar as 
vítimas com falsas promessas.

Apesar de se tratar de golpe antigo, continua fazendo inúmeras vítimas.
Os golpistas oferecem cotas do consórcio e até apresentam documen-

tos que “comprovam” que o sorteio já ocorreu e que está em vias de ser 
liberado, mas depois de receber a taxa ou comissão de transferência não 
entram mais em contato com as vítimas e a descoberta ocorre tardiamente.

Mas, afinal, o que fazer para não cair no golpe da carta de crédito 
contemplada?

Pois bem, primeiramente deve-se atentar que a transferência de carta 
de crédito contemplada não é proibida, mas somente poderá ser ofertada 
pelo participante do grupo que foi contemplado e mediante a autorização 
da empresa organizadora.

O consumidor deve suspeitar de promessas de quitação do consórcio 
após ser contemplado, já que, mesmo após a contemplação, as parcelas 
continuam sendo devidas.

O consumidor pode pesquisar diretamente através dos diversos órgãos 
de proteção da defesa do consumidor, inclusive no Procon, além dos sites 
de reclamações, para apurar acerca da idoneidade da administradora.

E em qualquer hipótese só deve adquirir cotas de administradoras auto-
rizadas pelo Banco Central e se assegurar que se trata de administradora 
associada à Abac (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio).

Considerando que os estelionatários atuam em diversos estados, a 
autoridade policial alerta que todas as vítimas devem procurar a delegacia 
especializada para solicitar a investigação. 

 A ministra da 
Agricultura, Tereza 
Cristina, convocou 

jornalistas para reba-
ter críticas de que o Governo 

Bolsonaro estaria afrouxando as 
regras de controle de agrotóxi-
cos no País ou mesmo liberando 
novas substâncias em quanti-
dade recorde. “O que eu fico 

indignada é passar para a popu-
lação que nós estamos colocando 
prato com comida envenenada. 
Isso é um desserviço ao Brasil”. 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Vanessa Laruccia é especialista em Direito Civil e 
Direito Processual Civil do Massicano Advogados

 “Consumidor nenhum brasileiro está 
sendo intoxicado [por agrotóxicos]. Não 

podemos aterrorizar os consumidores 
brasileiros e muito menos os consumi-
dores externos, dos mais de 162 países 
que importam a produção brasileira”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Falência dos municípios
A extinção do Fundeb (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) prevista para este ano preocupa 

gestores públicos. Cascavel é uma das cidades que vêm 
abrindo frente a uma mobilização nacional em busca de 

respostas sobre o futuro dos repasses. A secretária Márcia 
Baldini participa na Bahia, quinta-feira da próxima semana, 
de encontro com deputados e senadores. “Estamos em um 
momento preocupante. O repasse do Fundeb é substancial. 
Precisamos conscientizar os deputados e os senadores para 
que votem a proposta de tornar o Fundeb permanente. O 

fim do Fundeb significará a falência dos municípios”, alerta. 
Para Cascavel, são quase R$ 200 milhões por ano oriundos 

do Fundeb que deixariam de ser repassados.

Tribuna médica
Os vereadores recebem uma grande demanda de 

reclamações dos serviços relacionados ao SUS. Ontem o 
vereador Valdecir Alcântara (PSL) usou a tribuna para apontar 
negligência do Hospital Universitário. Ele relatou o caso de um 
rapaz de 21 anos que corre o risco de ter o pé amputado após 
ficar uma semana na UPA à espera de vaga para ortopedista. 

“Estão brincando com a população”, reclamou o vereador, 
que foi barrado na porta da UPA Tancredo e não pôde entrar 

para verificar os internamentos: ordem da coordenação.

 Os atrasos de repas-
ses do governo federal têm 
inviabilizado a continuidade 
de obras da educação em 
Cascavel, a exemplo de 
milhares de municípios 
do País: são mais de 5 
mil na mesma situação, 
aguardando recursos esta-
belecidos ainda no PAC 2 
(Programa de Aceleração 
do Crescimento).

Uma das construções 
de maior proporção em 
Cascavel é a do Cmei 
(Centro Municipal de Edu-
cação Infantil) Nair Pan-
dolfo Zafari, no Bairro 14 
de Novembro, licitado por 
R$ 2,3 milhões. A estru-
tura foi alvo de uma fiscali-
zação ontem da Comissão 
Permanente de Educação 
da Câmara de Vereadores. 
“Essa obra integra o PAC 2, 
que passou a ser de res-
ponsabilidade do Minis-
tério do Planejamento. 
Estamos em negociação 
com o governo federal 
para que os recursos 
sejam liberados”, revela 
a secretária de Educação, 
Márcia Baldini.

Sem os repasses, a 
empreiteira reduziu o ritmo 
da obra, que deveria ficar 
pronta neste mês. A capa-
cidade do novo Cmei será 
de 350 vagas e ajudará a 
desafogar a lista de espera 
de 4 mil crianças. 

Um aditivo de prazo 
de mais quatro meses 
será dado pela prefei-
tura, tempo para que o 
governo federal possa 
concluir o repasse. O 
prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) pretende via-
jar na próxima semana a 

Apelo na tribuna
A presidente do Conselho do 
Fundeb em Cascavel, Clarice 
Aparecida Figurski, enviou 
apelo aos vereadores e falou 
ontem na tribuna para que 
ocorra uma mobilização 
do Legislativo para a 
manutenção do recurso. Os 
parlamentares elaboraram 
uma moção de apelo ao 
governo federal.

Inadimplentes
Os contribuintes que estão 
recorrendo ao Refic estão 
recebendo tratamento 
vip, com direito a suco 
geladinho e bolachas. A 
procura pela negociação 
tem sido grande: 1,8 mil 
atendimentos em apenas 
três dias e um saldo de R$ 
2,880 milhões negociados.

DEM ou PSL?
Convites não faltam ao 
vereador Sebastião Madril 
para mudar de legenda. 

Ele está filiado ao PMB, 
que está enquadrado na 
cláusula de barreira e ficará 
sem tempo de propaganda 
gratuita no rádio e na TV nem 
verba do fundo partidário. Por 
isso, Madril terá de escolher 
outra sigla se quiser disputar 
a reeleição. O DEM mantém 
namoro aberto com ele, mas 
Madril ainda balança com o PSL, 
do presidente Jair Bolsonaro.

Eleições à vista
Quem negocia com Madril é 
Juarez Berté, atual presidente 
do DEM. Quem assumiu 
a secretaria do partido 
é Edy Carlos de Souza, 
representante comunitário 
que tem ganhado a simpatia 
dos moradores do Bairro 
Santa Cruz - ele já foi 
candidato a vereador na 
última eleição pelo DEM. 
Outra sigla que vem tenta 
formar grande grupo de 
candidatos é o PL, de Gugu 
Bueno. Estima-se que a sigla 
terá mais de 20 candidatos. 

Atrasos da União
prejudicam obras

Brasília para consegui r 
dest ravar  a  ve rba .

Outra obra vistoriada 
ontem foi a da Escola 
Municipal Florêncio Car-
los de Araújo Neto, no 
Bairro Guarujá. A reforma 
da primeira etapa está 
em andamento e tende a 
ser concluída a tempo do 
retorno dos alunos, quin-
ta-feira. “Essa primeira 
etapa da obra que con-
templou cobertura, fiação, 
acessibilidade, canaletas 
e pintura foi concluída. O 
restante será executado 
em outra etapa da obra. 
Existem escolas antigas e 
estamos adequando tudo 
dentro das nossas possi-
bilidades”, afirma Baldini.

Em toda a rede munici-
pal de educação há pelo 
menos 13 obras em anda-
mento. O setor foi o em 
pior encontrado pela atual 
gestão, conforme levanta-
mento feito pela Secretaria 
de Planejamento e Gestão. 

A Comissão Perma-
nente de Educação da 
Câmara de Vereadores 
pretende visitar outras 
estruturas que passam por 
reformas para apurar se as 
empreiteiras têm respei-
tado o cronograma. “Cons-
tatamos que o Executivo 
buscou recursos, mas há 
falhas das empresas em 
determinados casos. Nosso 
objetivo é cobrar das empre-
sas que o dinheiro público 
seja empregado de maneira 
adequada”, argumenta o 
presidente da Comissão, 
o vereador Carlinhos Oli-
veira (PSC). 
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Cultivo do morango será 
destaque na festa deste ano

Começa nesta quinta-feira (8) a 
festa mais saborosa de Cascavel. 
Na 20ª edição, a Festa do Morango 
reúne até domingo deliciosas gulo-
seimas feitas à base da fruta no 
Centro de Convenções e Eventos. 
Neste ano com uma novidade: o 
visitante poderá conhecer os pro-
cessos de produção do morango. 

“Nós vamos colocar o agronegó-
cio dentro da festa, com uma par-
ceria com o Instituto Emater, para 
que o visitante conheça o modelo 
de produção do morango, se o fruto é 
mais doce ou mais ácido, qual a qua-
lidade do morango”, explicou a presi-
dente da Associação de Moradores do 
Bairro Jardim Maria Luiza, Lucivani 
Boaretto, organizadora do evento.

O técnico da Emater Erivan Mar-
reiros conta que, no estande do Ins-
tituto, o visitante encontrará uma 
bancada de morangos em cultivo 
semi-hidropônico. “O cultivo semi-hi-
dropônico é aquele sem solo. Nós 
vamos falar de técnicas de produ-
ção da fruta, desde a aquisição das 

mudas até a colheita”. 
De acordo com ele, a ideia é expli-

car o processo para produtores em 
escala comercial e também para quem 
deseja cultivar a fruta em casa.

Para o coordenador da festa, Arcê-
nio Rodrigues, é importante mostrar 
o processo de produção do morango 
para valorizar o produtor. “Nós consu-
mimos o morango em forma de espe-
tinho e não olhamos a cadeia que há 
por trás: é preciso produzir, transpor-
tar, armazenar e vender...” 

SEGURANÇA
De acordo com Lucivani, parte 

do dinheiro arrecadado na festa 
será destinada para a instalação 

de câmeras de monitoramento nas 
extremidades e nos pontos finais de 
ruas do Bairro Jardim Maria Luiza. 

HORÁRIOS
No dia 8 de agosto, a festa 

começa às 17h. Na sexta-feira, dia 
9, os consumidores já podem che-
gar a partir das 13h e, sábado e 
domingo, o evento começa às 10h. 
Em todos os dias o atendimento se 
encerra às 23h. 

O Centro de Convenções e Even-
tos fica na Rua Fortunato Bebber, 
987, Bairro Pacaembu. 

Atividades
De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Maria 

Luiza, Lucivani Boaretto, 140 estandes participarão desta edição da festa, com gas-
tronomia intensa à base de morango, além de apresentações culturais japonesas, 

ucranianas, italianas, gauchescas e também shows musicais de bandas locais.
Na sexta-feira (9), às 20h30, será feita a escolha da Rainha do Morango. No sábado 

(10) será servido o café colonial das 10h às 21h. O ingresso para o café custa R$ 30 e 
deve ser comprado antecipadamente pelo telefone (45) 99910-4659.

n Reportagem: Milena Lemes 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Nesta quarta-feira (7), às 19h, 
o plenário da Câmara de Cascavel 
sedia audiência pública para deba-
ter com os segmentos organizados 
da sociedade, os poderes públicos 
constituídos e a sociedade em 
geral o tema: Revitalização da Ave-
nida Carlos Gomes. A audiência é 
promovida pelos vereadores Mauro 
Seibert e Romulo Quintino.

 “A discussão se faz necessária 
uma vez que a Carlos Gomes é a 
principal ligação entre a área central 
e a região sul da cidade, recebendo 
todos os dias um fluxo intenso de 
veículos, especialmente em horário 
de pico”, argumenta Mauro Seibert.

O vereador destaca que qual-
quer proposta de revitalização 
impacta diretamente na vida da 
população e provocará mudanças 
significativas de mobilidade na 

Audiência discute a
Avenida Carlos Gomes

No próximo dia 17 de agosto, no 
Complexo Esportivo Ciro Nardi, às 18h, 
haverá mais uma edição do Casamento 
Coletivo com bênção ecumênica, que faz 
parte do tradicional Programa Justiça no 
Bairro-Sesc Cidadão, realizado por Tribunal 
de Justiça do Paraná, Sistema Fecomércio, 
Sesc, Senac, prefeitura e Cartórios de Regis-
tro Civil. As inscrições foram abertas no dia 
29 de maio e se encerraram em julho.

De acordo com a Secretaria de 
Assistência Social de Cascavel, este ano 
225 casais devem participar da cerimô-
nia. Mas, diferente de outras edições, 
o casamento coletivo irá contar com a 
presença de casais dos municípios da 
regional da Amop (Associação dos muni-
cípios do Oeste do Paraná) e a previsão 
é de que mais de 300 casais participem 

Cascavel recebe 1º 
Conselho Municipal 
da Igualdade Racial
O Consepir (Conselho Estadual de 
Promoção da Igualdade Racial), 
vinculado à Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho, assina 
nesta quarta-feira (7) o decreto 
de criação do primeiro conselho 
municipal, em Cascavel. O evento 
ocorre durante a primeira reu-
nião descentralizada, no auditório 
da Sede da Ordem dos Advogados 
do Brasil, em Cascavel.
O conselho também promoverá 
o diálogo ampliado na região no 
intuito de desenvolver o debate da 
política de promoção da igualdade 
racial nos 399 municípios do Paraná.
O encontro começa às 9h e seguirá 
até as 17h30. A Sede da OAB fica na 
Avenida Assunção, 668, Bairro  
Alto Alegre.

cidade, por isso, é fundamen-
tal que a Câmara de Cascavel 
garanta espaço para o planeja-
mento e o debate com a par tici-
pação de toda a comunidade.

Foram convocados para tratar do 
assunto o prefeito Leonaldo Para-
nhos, o representante do Conselho 
Superior da Acic, Roberto Teixeira, 
o presidente da Acic (Associação 
Comercial e Industrial de Casca-
vel), Michel Lopes, o presidente da 

Aeac (Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Cascavel), Valmor 
Pietsch, o diretor do Instituto de 
Planejamento de Cascavel, Adir 
dos Santos Tormes, o presidente 
do Instituto de Planejamento de 
Cascavel, Cletírio Ferreira Feistler, 
os engenheiros Jefferson Maciel 
Valcanover e Marcos Roberto de 
Almeida, da Secretaria de Obras 
Públicas, e o secretário de Obras 
Públicas, Adelino Ribeiro.

Mais de 300 casais são 
esperados para cerimônia

da cerimônia. Por isso, a orientação é para 
que os casais cheguem com antecedência 
de duas horas para assinar os documentos.

O local da cerimônia receberá deco-
ração com flores, tapete, mensagens, 
músicas românticas para abrilhantar 
a tradicional troca de alianças e o tão 
esperado “Sim”. Os convidados serão 
acomodados na arquibancada do ginásio 
e a cerimônia será presidida pela desem-
bargadora Joeci Camargo.

No ano passado, 170 casais se ins-
creveram no casamento coletivo: “Este 
ano, além de superarmos as inscrições 
de Cascavel, teremos a participação de 
outros municípios, o que enriquecerá 
ainda mais o evento”, disse Poliana Lau-
ther, gerente de Proteção Social Básica, 
da Secretaria de Assistência Social.  

SECOM

ANO passado, 170 casais participaram da cerimônia coletiva
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Aílton Santos/arquivo

 Após meses de muita reclama-
ção, aos poucos a cidade volta 
a ficar iluminada. O Mutirão Cas-
cavel Iluminada, lançado dia 18 
de maio, trocou mais de 8,3 mil 
lâmpadas em dois meses. 

De acordo com a Secretaria de 
Obras, no início do mutirão, 6 mil 
postes de luz foram encontrados 
com problemas de iluminação. 
Outros 900 postes identificados 
ainda não tiveram as lâmpadas 
substituídas.

Em alguns locais que o mutirão 
já passou, o problema voltou. Caso 
da estudante Paulini Biavatti, que 

Mais de 8 mil lâmpadas 
já foram substituídas

mora na Rua Alvorada, no Bairro 
Brasmadeira, que já foi visitado 
pela equipe da secretaria. “Em 
três postes seguidos não há luz. 
Quando eu chego da faculdade 
só dá para ver a rua com a luz do 
carro”, reclama.

Problema, porque, segundo a 
Secretaria de Obras, o mutirão 
não voltará às regiões por onde 
já passou. Nesse caso, o jeito é 
recorrer à Ouvidoria 156 e ao Par-
ticity. E ter paciência, porque são 
registrados cerca de 90 lâmpadas 
queimadas ou outros problemas 
de iluminação por dia. 

CERCA de 90 reclamações de lâmpadas queima-
das são registradas por dia 

NO INÍCIO do mutirão, foram identificados 
6.000 postes com problemas

Regiões atendidas
Conforme a Secretaria de Obras, 
o Mutirão Cascavel Iluminada já 
passou pelas regiões sul e oeste da 
cidade. E parte da região norte tam-
bém já foi atendida.
Na região central, o Bairro Country 
foi atendido da Rua Paraná até a 
BR-467. O Bairro Pacaembu e os 
loteamentos Nova York e Gramado 
também já foram atendidos. O muti-
rão passou também pelos distritos 
de Rio do Salto e Juvinópolis. 

Superávit de iluminação
De acordo com a Secretaria de Finanças, Cascavel arrecada por mês cerca de R$ 1,7 
milhão com a taxa de iluminação pública. O valor é usado para pagar o consumo de 
energia - em torno de R$ 1,050 milhão - consumida em ruas e praças públicas, e o 

restante é utilizado para despesas de operação, custeio e investimentos nessa área. 
Apesar da demanda, há um saldo de R$ 16,660 milhões nessa conta. 
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Espaço APAExonado

Lei Berenice
Com a Lei Berenice instituída há sete 
anos, criou-se a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtornos do Espectro Autista. A par-
tir de então, toda a pessoa com o TEA 
passou a usufruir dos mesmos diretos 

previstos em lei a uma pessoa com 
deficiência.

Berenice Piana tem três filhos. Com o 
filho caçula diagnosticado com autismo, 

a sua luta na sociedade em prol da 
pessoa com autismo ocorreu diante 

dos desafios que ela precisou enfrentar, 
com o preconceito ainda presente e 
apontado ainda como principal tabu.

O trabalho desenvolvido rendeu frutos, 
a partir da implantação da primeira 

Clínica Escola Autista, no Rio de Janeiro. 
Berenice Já visitou vários estados brasi-
leiros, atendendo o pedido de municí-

pios dispostos a criar leis específicas em 
defesa do autista. 

Mãe que transformou luta pelos autistas 
em lei faz palestra em Cascavel

 A Apae de Cascavel apoia o Caut 
(Centro de Apoio, Convivência e Defesa 
dos Direitos de Autistas de Cascavel) na 
palestra que será realizada no dia 13 de 
agosto, às 14h30, no auditório da Prefei-
tura de Cascavel.

Na oportunidade, estará presente 
Berenice Piana, uma das maiores vozes 
no País sobre o direito dos autistas e men-
tora da Lei 12.764, de dezembro de 2012, 
que carrega seu nome. 

O encontro é aberto para toda a comu-
nidade, especialmente a pais e profissionais 
que trabalham cotidianamente com autistas.

A palestra servirá também para tabu-
lar a viabilidade de implantação da Clínica 
Escola de Autista em Cascavel, projeto-
-modelo já existente nas cidades de Ita-
boraí (RJ) e Santos (SP). 

A Apae de Cascavel presta atendi-
mento a mais de 60 autistas. Do total, 
metade ocupa as salas adaptadas para 
autismo ou para crianças com o TEA 
(Transtorno Espectro do Autismo). Em 
todo o mundo, a Organização Mundial 
da Saúde estima uma população autista 
de 70 milhões de pessoas. No Brasil, são 
2 milhões.

 

BERENICE Piana 
é uma das maiores 
vozes no País sobre o 
direito dos autistas

DIVULGAÇÃO
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Guilherme está empenhado em descobrir a 

identidade da Dark Lady, sua oponente no jogo. 
Pendleton continua a trabalhar para dar vida a 
seu projeto. Sergio fica ansioso para o lança-
mento do Vetherna em VR. Eric tenta boicotar 
a relação de Hugo e Paola. Brenda e Raquel 
ficam cada vez mais próximas. Débora descobre 
a mentira de Salvador. No colégio, os alunos se 
preparam para realizar o provão. Raquel briga 
com Mirela, e diz que cansou de ser a amiga 
boazinha. Se passando por entregador, Mosquito 
invade a casa de Pendleton. Salvador confessa 
sua mentira a Marcelo. Waldisney invade a casa 
de Pendleton, mas é pego por ele.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
O padre pede que Augusto não se aproxime 

da sobrinha. O “fantasma de Isabela” aparece 
para Regina e pergunta sobre Marina. Regina 
responde que se ela fosse um fantasma de 
verdade saberia. Isabela foge e Regina manda 
seus capangas revistarem a casa à procura da 
menina. Mateus desconfia que Téo esconde um 
segredo. O menino vai trabalhar na sapataria, 
mas Giuseppe e Nico impedem que ele fique lá 
e se encontre com “Antonella”. Navarro vai ao 
porão e, por pouco, não encontra Isabela.

TOPÍSSIMA 
Taylor empurra Gabriela na ribanceira. Ela 

consegue se segurar. O vilão leva a melhor e 
também consegue empurrar Antonio. O taxista 
consegue segurar e tenta salvar a irmã. Taylor 
foge. Edevaldo se aproxima e salva Antonio e 
Gabriela. Exausto, Taylor começa a se sujar 
de lama para disfarçar-se. André se aproxima 
e é surpreendido pelo ataque do fugitivo. Eles 
começam a lutar. Mais distante, Pedro mira na 
direção deles.

JEZABEL 
Soldados entram na casa de Barzilai, mas 

fazem barulho e acordam o general. Adad e 
Barzilai se enfrentam, Baruch se junta ao pai 
e Queila entrega uma espada ao parceiro, faci-
litando um tenso combate. Sidônio, enfurecido, 
invade a casa de Obadias e diz que vai levar 
Joana. Adad é acuado e revela que seu man-
dante é Hannibal, para espanto da família de 
Queila. Sidônio fica abalado e amaldiçoa Joana 
após ela dizer que vai deixá-lo. Miguel incentiva 
Thiago a investir no amor de Joana. Barzilai leva 
Adad rendido a Acazias e gera comoção no palá-
cio. Hannibal confronta Barzilai.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
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1- VALDEIR MARTINS DOS SANTOS E PATRÍCIA CAROLINE BEZERRA DA SILVA
2- EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS E ANTONIETA TOMÉ
3- MATHEUS DE LIMA DOS SANTOS E MAILA LAUANA COSTA MELO
4- EVALDO BORGES E POLLYANE DE OLIVEIRA FERNANDES
5- CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA E CELMA APARECIDA BENÍCIO
6- SEBASTIÃO CAMILO ALVES E JUSSARA BORGES DA SILVA
7- LAURO MELO E CLAUDIA ELIZ LUNARDI
8- DIONATA TEIXEIRA DE MORAIS E ROMILDA MACIEL
9- DREVERSON DE SOUZA FRAGOSO E SIRLENE RAMOS DE ALMEIDA
10- LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA E ROSANE DA SILVA FORTE
11- JOSÉ NILTON DE SANTANA MEIRA E IVONETE SIQUEIRA DO NASCIMENTO
12- FERNANDO ROBERTO NESELLO E BRUNA BERNARDON MOREIRA
13- FERNANDO CANOVA E ILZA DOLORES CORREA  

MALHAÇÃO 
Góes exige que Anjinha mande um recado a 

Marco. Carla propõe noivado a Madureira. Sergi-
nho questiona Guga sobre o preconceito de sua 
família. Lígia revela a Carol que ela precisa de 
uma cirurgia. Daniel confessa para Madureira 
que gosta de Milena. Peixoto cerca Góes. Marco 
confessa a Neide que ainda gosta de Carla. 
Guga revela seu segredo a Meg e Beto. Filipe 
diz a Rita que Lígia retirou a ordem de restrição 
contra ela.

ÓRFÃOS DA TERRA
Laila explica a Hussein por que está 

separada de Jamil. Benjamin se encontra 
com Letícia. Helena e Elias discutem. Amin 
leva Jamil ao encontro de Dalila, que o avisa 
de seu jantar. Hussein decide ir com Laila ao 
jantar de Dalila. Dalila ameaça Jamil. Rania 
tenta acalmar Cibele. Letícia estranha o 

comportamento de Benjamin. Ester desco-
bre a falsa gravidez de Latifa e conta para 
Abner. Bóris encontra Mamede na rua. Omar 
embriaga Eva. Elias pensa em Missade. Jamil 
humilha Dalila durante o jantar e sai de casa. 
Almeidinha flagra Dalila ameaçando Jamil.

A DONA DO PEDAÇO
Jô resgata a bolsa com o dinheiro que havia 

dado a Jardel. Régis pede perdão a Maria e 
afirma que se livrará de seu vício. Camilo é acio-
nado para investigar o caso da morte de Jardel. 
Camilo anuncia a Lucas a morte de Jardel e inter-
roga o rapaz. Maria da Paz e Ellen descobrem 
sobre a morte de Jardel e Camilo acredita que 
o mordomo foi assassinado. Vivi confronta Otá-
vio e exige que o pai respeite Beatriz. Fabiana 
apoia Vivi. Rock ajuda Leandro a lutar. Agno dá 
dinheiro para Leandro comer. Rock pede que 
Chico lhe ajude a conseguir lutas. Otávio termina 
o relacionamento com Sabrina. Evelina questiona 
Jô sobre seu depoimento para Camilo.
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Você será capaz de se voltar para completar 
seus projetos com total confiança. Você está 
em melhor forma e se sente bem para enfrentar 
o que deve ser enfrentado. Não desperdice sua 
energia em palavras sem sentido.

Você estará mais exigente e mais conciso, mas 
não se esqueça de como lidar com os outros. 
Um estresse súbito é provável, portanto acal-
me-se e siga as suas prioridades. A agressão 
não leva a lugar nenhum.

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior 
impacto. Você está mais próximo de pessoas mais 
maduras. Você está mostrando sinais de deficiência 
de cálcio nos ossos e dentes, tome providências 
antes que isso se torne um problema.

Aproveite ao máximo estas peculiaridades 
e descarte outras que são baseadas em cir-
cunstâncias que não são relevantes e que são 
prejudiciais, especialmente a respeito de seus 
hábitos alimentares. 

Seu relacionamento com crianças e jovens 
elevam o seu espírito. Usar uma máscara não 
combina com você. Se você sair, mantenha os 
pés no chão e não pense que você é inven-
cível. Há sinais de que lhe faltam vitaminas.

Não hesite em dar a sua opinião, o seu rea-
lismo não vai decepcioná-lo. Você está abu-
sando da sorte sem perceber. Você precisa 
de repouso e exercício, mas não tente misturar 
as duas coisas.

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

Se você se mover de maneira direta, você será 
capaz de estabelecer as bases para seus obje-
tivos. Vá em frente. O altruísmo tem levado 
você muito longe, então descanse e pense em 
si mesmo um pouco mais.

Seu otimismo está de volta com toda força! 
Aproveite ao máximo para perseguir suas pai-
xões. Você está cercado de muito estresse e 
está atingindo seu limite. Tente encontrar um 
pouco de calma para descansar sua mente.

O céu está abrindo e você vai ser capaz de 
embarcar em novos projetos. Cuidado com 
o vento, o ar-condicionado, correntes de ar, 
etc. Proteja-se do frio em geral, pois você está 
suscetível a ele.

As pessoas ao seu redor vão admirar você pela 
sua generosidade e compreensão. Seu estilo 
de vida não está deixando você cuidar de si 
corretamente, você precisa desacelerar para 
sair do estresse. 

Você vai conseguir se esquivar de alguns 
problemas e vir a aceitar seus próprios limi-
tes no processo. Sua energia está voltando, 
mas não se esqueça de evitar o estresse de 
debates acalorados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Estacionamento da discórdia
Desde ontem, está proibido estacionar na Rua Casemiro de Abreu, na zona oeste 

de Cascavel, das 7h às 9h. As duas horas de restrição geraram muita reclamação de 
quem mora no local e até vereadores foram chamados.

O vereador Fernando Hallberg, que faz parte da Comissão de Segurança e Trânsito 
da Câmara, esteve no local, aprova a medida, mas questiona a falta de sinalização: 

“A mudança é válida para melhorar o fluxo na via, que é utilizada nesse horário 
pelos trabalhadores que vêm dos bairros para trabalhar no Centro, mas a falta de 

planejamento e de informação aos motoristas e a falta de diálogo com os morado-
res não pode acontecer”.

A Cettrans argumenta que a mudança foi pautada em estudos técnicos e que há um 
período de adaptação para verificar possíveis adequações, o que deve ser respei-

tado, para depois possíveis alterações sejam definidas.
Se de manhã a briga era para estacionar, à tarde a confusão continuava. Motoristas 
estavam confusos em relação à sinalização e à faixa que divide a rua em duas pistas.  

A Guarda Municipal de Casca-
vel dá início hoje a um trabalho 
de reconhecimento da cidade, 
bairro a bairro. “Vamos percorrer 
os bairros, reconhecer os locais 
e as pessoas e fazer com que a 
comunidade nos conheça também. 
Começamos pelo Bairro Santa Cruz 
e seguimos. A intenção é trabalhar 
com a população pela segurança”, 
afirma o diretor da GM, Antonio Vol-
mei dos Santos.

Segundo ele, tão logo os guar-
das que estão em treinamento pas-
sem a integrar os quadros da GM, 
as quatro unidades móveis estarão 
diariamente nos bairros de Casca-
vel para reforçar a segurança. 

GM inicia trabalho de
reconhecimento da cidade

REGULAMENTO
O decreto que aprova o regula-

mento geral da Guarda Municipal 
de Cascavel foi publicado na edi-
ção desta quarta-feira (7) do Diário 
Oficial do Município. Na prática, é 
um código de conduta que deve ser 
seguido pelos guardas municipais. 

A publicação vem com um longo 
atraso, uma vez que deveria estar em 
vigor desde 2015, seis meses após a 
aprovação da lei que criou a GM. 

A Comissão de Segurança e Trân-
sito havia oficiado o Município sobre 
a situação diversas vezes e denun-
ciou o caso ao Ministério Público, 
já que, de acordo com a comis-
são, a GM estaria “ilegal” sem o 

regimento interno, o que também 
abria brecha para que processos 
administrativos fossem cancelados. 

Para o diretor Antonio Volmei, a 
publicação é a formalização da lei 
e traz benefício tanto para a popu-
lação quanto para os guardas. “É 
uma base legal que pauta o nosso 
trabalho e garante à população que 
existem normas a serem seguidas, 
já que nós somos a Polícia Munici-
pal da Cidade e estamos aqui para 
trazer segurança”. 

Acessibilidade  
no IML 
O IML (Instituto Médico Legal) de 
Cascavel conta com um elevador 
que facilita o acesso de cadeirantes 
ao prédio. A instalação foi finali-
zada ontem (6) e já está em funcio-
namento. Antes, o acesso se dava 
com dificuldade pelos fundos do 
prédio, já que a entrada principal 
só escadas. 
A obra faz parte da reforma do 
local, que também recebe reparos 
no telhado, troca de piso, pintura 
e outras adequações. A obra é cus-
teada pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Administração 
Penitenciária. 

CONFUSÃO de motoristas marcou 
o primeiro dia da proibição 

ELEVADOR facilita o acesso de portadores 
de deficiência física ao IML   
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
19 
02 
03 
25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

A Polícia Federal confirmou 
ontem (6), durante coletiva sobre 
a Operação Cravada - deflagrada 
para desarticular o núcleo finan-
ceiro do PCC (Primeiro Comando 
da Capital) responsável pela arre-
cadação de valores que financiam 
crimes em diferentes estados -, 
que os assassinatos dos agen-
tes Melissa Almeida e Alex Belar-
mino, em Cascavel, foram uma 
forma de pagamento de dívidas 
de integrantes da facção que não 
conseguiam contribuir financeira-
mente. “Muitas vezes eles acei-
tam ser castigados pela falta de 
pagamento com o cometimento 
de crimes, como aconteceu com 
a morte dos agentes federais em 
Cascavel. Os autores eram deve-
dores da facção e executaram 
os serviços para pagar a dívida”, 
revelou o delegado Martin Bottaro 
Purper, coordenador da Operação. 

Alex Belarmino era agente fede-
ral lotado em Brasília e estava em 
Cascavel para ministrar curso na 
Penitenciária Federal de Catan-
duvas. Ele foi assassinado em 

Agentes foram mortos 
para quitar dívida

setembro de 2016 no Lago Muni-
cipal de Cascavel. Já Melissa 
Almeira era servidora pública da 
Penitenciária Federal de Catandu-
vas e foi morta quando chegava em 
casa em maio de 2017. 

Durante a operação, policiais 
cumpriram mandado de busca e 
apreensão na casa de um homem 
identificado como facilitador de 
transações bancárias, ou seja, ele 
emprestava a conta para depósito 
da espécie de “mensalidade” paga 
pelos membros da facção. Docu-
mentos, extratos e comprovantes 
de depósitos bancários, além de 
bilhetes com troca de mensagens 
de membros do PCC da região 
foram apreendidos. Ninguém foi 
preso em Cascavel. 

A OPERAÇÃO 
O principal objetivo da operação 

é o sufocamento do financiamento 
de crimes por parte do PCC. Na 
investigação foi descober to um 
esquema de arrecadação de valo-
res que gerava uma movimentação 
de cerca de R$ 1 milhão por mês 

nas contas relacionadas à facção 
e que eram usadas para bancar a 
estrutura ao redor dos presídios e 
comprar armamento.

Foram expedidos 55 mandados 
de busca e apreensão e 30 man-
dados de prisão, oito deles contra 
presos que já cumprem pena em 
presídios estaduais, três em São 
Paulo, um no Mato Grosso do Sul 
e quatro no Paraná. 

Toda a movimentação financeira 
era controlada de dentro das peni-
tenciárias e organizada com pla-
nilhas específicas para entrada e 
saída de valores.  
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE
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Evento que se configura como 
o maior do muay thai amador da 
região o Circuito Thai Force terá 
neste sábado (10), a partir das 
19h, sua segunda edição em 
2019, que marca a quinta tem-
porada da competição. Serão 20 
lutas masculinas e femininas no 
Ginásio Eduardo Lusivon, no Ciro 
Nardi, para definição dos confron-
tos finais do circuito, em novembro.

Cascavel Thai Force
Os vencedores desta edição 

terão como adversários daqui três 
meses os lutadores que se sagra-
ram vencedores no primeiro evento 
do ano, realizado em março no 
Ginásio São Cristóvão.

Assim como aquela edição, o 
evento desta sexta-feira será bene-
ficente. Os ingressos custam R$ 10 
mais um quilo de alimento não pere-
cível. Os valores arrecadados serão 

destinados ao Provopar, ao Molivi, 
à Comunidade Renascer, ao Projeto 
Mais que Lutadores, ao Instituto 
Iadas e à Comunidade Nova Aliança.

O Remad (Recurso Municipal de 
Políticas sobre Drogas) receberá 
como doação o lucro da bilheteira 
e da lanchonete do evento. Na pri-
meira edição de 2019, foram dis-
tribuídos 900 kg de alimento às 
entidades assistenciais.  

Atual campeão da classe A 
(15 a 17 anos) dos Jeps (Jogos 
Escolares do Paraná), o time de 
basquete masculino do Colé-
gio Cristo Rei, de Cascavel, 
iniciou com vitória a par ticipa-
ção na fase final da 66ª edição 
dos Jogos, ontem, em Foz do 
Iguaçu. E pelo placar do jogo, os 
comandados do professor Pedro 
de Almeida já deram mostras 
aos adversários que irão brigar 
novamente para serem os repre-
sentantes do Estado na fase 
nacional da competição. Os cas-
cavelenses venceram o time do 
Colégio Estadual Rodrigues Alves, 
da cidade de Jaguariaíva, por 128 
a 12, nessa terça-feira (6).

“Treinamos muito. Todos os 
dias trabalhamos bastante para 
alcançar nossos objetivos, é por 
isso que o time busca marcar 
for te o adversário, independente 
de quem seja eu cobro da minha 
equipe intensidade sempre”, des-
tacou o treinador cascavelense.

O professor também revelou 
como administra a ansiedade dos 
meninos que buscam o bicampeo-
nato. “Sempre falo para eles que 
o título de 2018 já passou e que 
temos que focar na competição 
deste ano, que tem equipes qua-
lificadas e que na próxima fase 

FELIPE FACHINI/JEPS

podem dificultar a conquista do 
ouro. Por isso é preciso estar pre-
parado e pensar no agora. Sobre 
os Jeps, vejo como uma Copa 
do Mundo. São quatro fases: a 
regional, a macrorregional, a final, 
que estamos disputando agora, e 
a última e tão desejada que é a 
nacional, que é um sonho meu e 
de todos esses jovens participar e 
representar Cascavel”.

 Vitória por mais de 100 pontos de diferença na busca pelo bi

 Veterano
O cestinha Vinícius Rabel, de 17 anos, 
participou da campanha vitoriosa nos 
Jeps 2018 e agora quer repetir o feito. 
“Ano passado foi muito bom ganhar o 
titulo, foi uma experiência muito boa. 
Neste ano nosso objetivo é ser cam-
peão novamente e conquistar o bicam-
peonato, mas nossa equipe sabe que o 
favoritismo não vai ganhar as partidas 
que precisamos para chegar ao ouro, 
por isso não podemos deixar o que já 
passou subir à nossa cabeça”. 

 GR
Duas das principais ginastas cascavelenses, que agora fazem parte 

da equipe de ginástica rítmica de Toledo, embarcam nesta quarta-feira 
para Foz do Iguaçu, onde disputam de amanhã a domingo a fase final 
da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná): Kauany Zanettin 
Paes, representando o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco de 

Toledo, e Samara Alcará Sibin, do Colégio Expressão, de Cascavel.
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Cerca de seis meses depois 
do título da Copa Sul-Americana 
2018, sua primeira conquista inter-
nacional em quase cem anos de 
história, o Athletico-PR tenta nesta 
quarta-feira ampliar sua galeria de 
troféus obtidos fora do País. Às 
7h (de Brasília), desafia o Shonan 
Bellmare pela J.League YBC Levain 
Cup/Conmebol Sudamericana, 
anteriormente chamada de Copa 
Suruga Bank. O duelo será no Está-
dio BMW, em Hiratsuka, no Japão. 
O time anfitrião é o atual campeão 
da Copa da Liga Japonesa.

Além do troféu, as equipes dis-
putam a premiação de 900 mil 
dólares (R$ 3,56 milhões) des-
tinada ao campeão. O Furacão, 
apenas pela participação, já fatu-
rou 770 mil dólares (R$ 3 milhões). 
Esta é a primeira vez que o Rubro-
-Negro disputa a competição, que 
já teve 11 confrontos entre japo-
neses e sul-americanos. Somente 
um brasileiro já levantou o troféu: 

Duelo que deveria ter sido realizado há dois meses, mas que foi adiado por conta de com-
promisso do time paulista na Sul-Americana, Corinthians x Goiás é o jogo isolado desta noite 
pela Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 7ª rodada, às 19h15, em 
Itaquera. O Corinthians é o 7º colocado com 20 pontos, a quatro do G4. Já o Goiás é 
o 12º com 17, a sete tanto do Z4 quanto do G4. 

A fase semifinal da Copa do Brasil 
começa hoje com o duelo isolado entre 
Cruzeiro e Internacional, às 21h30, no 
Mineirão, pela rodada de ida.

O confronto opõe o maior 
vencedor da competição e atual 
bicampeão, mas que atravessa crise 
dentro e fora de campo, e uma 
equipe que reconstrói seu caminho 
desde a queda à Série B e apresenta 
um futebol consistente em busca de 
uma conquista nacional depois de 27 
anos. O Cruzeiro vive um momento 

Furacão no Japão

          LEVIAN CUP
7h Shonan x Athletico-PR

          SÉRIE A
19h15 Corinthians x Goiás

          COPA DO BRASIL
21h30 Cruzeiro x Internacional 

JOGAM HOJE

o Internacional, em 2009.
Pelo regulamento, se o placar 

terminar empatado na par tida 
única que define o campeão o 
troféu será decidido nos pênaltis. 

Durante o confronto, cada equipe 
pode fazer até seis substituições e 
o árbitro Muhammad Taqi Aljaafari 
Bin Jahari, de Singapura, não con-
tará com o auxílio do VAR.   

Raposa e Colorado abrem a semifinal da Copa do Brasil
turbulento, envolto em notícias negati-
vas no setor policial, com conselheiros 
detidos pela Polícia Federal por diversos 
crimes (corrupção ativa, passiva, orga-
nização criminosa, obstrução de justiça 
e violação de sigilo funcional), há dois 
meses, e no setor esportivo, sem vencer 
nem marcar gols há sete jogos e elimi-
nado da Libertadores. O técnico Mano 
Menezes, inclusive, chegou a colocar 
o cargo à disposição após a derrota de 
domingo para o rival Atlético-MG.

O Internacional, por sua vez, desde 

a queda para a Série B, em 2017, está 
em alta no País. Terceiro colocado no 
Brasileirão 2018, voltou à Libertadores 
este ano e já está nas quartas de final, 
além de disputar na parte de cima da 
tabela da Série A novamente neste ano.

O confronto de volta entre 
Colorado e Raposa será no dia 4 de 
setembro no Beira-Rio, em Porto 
Alegre, e quem avançar enfrentará 
na disputa pelo título Grêmio ou 
Athletico, que iniciarão a semifinal 
na próxima quarta-feira (14).  

CORINTHIANS
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ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

S A I A  D O
A L U G U E L

C O N H E Ç A
N O S S A S
C O N S T R U Ç Õ E S

F A Ç A  N O S S O
O R Ç A M E N T O

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a

4 5  3 0 3 9 - 5 9 4 1

S h o p p i n g  C e n t r a l  P a r k
A v .  B r a s i l ,  6 2 8 2  -  C e n t r o

S a l a  1 0 2  |  1 0 º  A n d a r

R e f o r m a s  e  g e s s o s
e m  g e r a l
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