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 Arrastão
O primeiro dia operação de 
reconhecimento da Guarda 

Municipal em Cascavel 
resultou em seis pessoas 

presas e 14 veículos 
apreendidos. Hoje a ação segue 

para a zona norte da cidade.
l Pág. 13  

A Secretaria de Meio Ambiente concluiu a proposta técnica para blindar os rios de Cas-
cavel. O documento, de quase 200 páginas, será apresentado segunda-feira. A primeira 
etapa prevê o trabalho de proteção do Rio Cascavel e deve custar entre R$ 7 milhões e  
R$ 8 milhões. O recurso será oriundo de multas aplicadas pela prefeitura a órgãos estaduais.

l Pág. 7 

1a etapa para blindar
rios vai custar R$ 7 mi

Confira quem é a nova Princesinha dos Tatames
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Feliz Dia dos Pais

‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, Cadeira 
19 da Academia Sulbrasileira de Letras

Neste Dia dos Pais não vou falar de pais e de filhos. Será? 
Acho que vou, sim, vou falar de filhos, mas vou falar mais de netos. 
Digo isso, porque minha filha me deu, recentemente, um presente 
incomensurável para este pai que já vai ficando marcado pelo 
tempo, presente esperado e desejado. Ela me deu um neto, Rio, 
que chegou em abril e, é claro, eu e a avó nos mudamos de mala e 
cuia para Lisboa para encher os olhos e o coração com essa alma 
encantadora e abençoada que acaba de chegar a este mundo, 
tornando-o tão melhor. 

Então, não quero falar de pais, quero falar de filhos, pois, sem 
eles, como ser avô? Então agradeço às minhas filhas pelo milagre 
de nos dar a vida de presente.

E quero falar de avós, pois avós são pais encantados pela 
beleza e pela magia de um ser que representa recomeço, repre-
senta o futuro, a vida, enfim. Representa a descoberta de senti-
mentos que não sabíamos que éramos capazes de ter. 

Já tenho mais de 60 e quando minhas filhotas vieram, para 
nos darem os motivos maiores de viver, eu já tinha completado 
30. Então, o tempo para eu ser avô também foi jogado um pou-
quinho pra frente, eu já estava ficando um pouquinho triste com 
a demora da chegada dessas criaturinhas maravilhosas que são 
mais que filhos, são os netos, abençoados netos que significam 
o resgate da criança que havia em nós, das crianças que nossas 
filhas foram, nossas meninas que cresceram e foram viver suas 
vidas, deixando a casa vazia de suas presenças, de suas almas, 
mas cheia de saudade. 

E a vida acontece de novo, esplendorosa, explodindo em 
nossas mãos. São os netos chegando: Daniela nos deu Rio, a 
pessoinha mais neta do mundo, mais linda e mais fantástica, uma 
felicidade nova, uma felicidade que a gente não conhecia. E é bom 
ser feliz, sentir essa felicidade que começa nos outros e vem e toma 
a gente de roldão. Essa felicidade tem um nome, agora: Rio. O neto. 

E descobrir novas felicidades é divino. Ser avô é isso. Obrigado, 
Daniela! Obrigado, Rio! Feliz Dia dos Pais a todos os pais e avôs! 
Ser feliz é tudo. Tive o meu primeiro Dia dos Avós, este ano, e ele 
foi muito feliz. Dias felizes, muito felizes. 

  FOTOS: DIVULGAÇÃO  

‘‘

‘‘‘‘

‘‘
“A segurança e 
a vida do presi-
dente Lula esta-
rão em risco sob 

a polícia de João Doria”.
Deputada federal Gleisi 

Hoffmann, sobre a 
transferência do ex-pre-

sidente petista a um 
presídio de São Paulo.

“Se desejar, 
[Lula] terá a 

oportunidade 
de fazer algo 

que jamais fez na vida: 
trabalhar!”

Governador de 
SP, João Doria, em 
resposta a Gleisi. 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Incentivo à leitura
Os dois primeiros projetos apresentados pela vereadora 
Nadir Lovera (Avante) foram rejeitados pela Comissão 
Permanente de Educação da Câmara de Cascavel. Eles 
receberam pareceres contrários dos membros. Um dos 

projetos, o Leitor do Ano, estabelecia reconhecimento aos 
três alunos que tivessem lido a maior quantidade de 
livros. Eles receberiam Medalha de Honra ao Mérito, 

entregue pela Câmara. Outro projeto, o Aluno Nota 10, 
prevê que os três alunos com as melhores notas finais 

receberiam honrarias no Legislativo. No entendimento da 
Comissão Permanente de Educação, essa competitividade 

não gera bons resultados no âmbito educacional. 
Contudo, como o parecer da Comissão de Justiça foi 

favorável, os textos serão votados em plenário.

Empresa Fácil Móvel
Diante dos bons resultados colhidos com os 

microempreendedores individuais, a prefeitura pretende 
expandir as operações: vai comprar uma van para a 

implantação do Programa Empresa Fácil Móvel. O veículo 
que custará no máximo R$ 236 mil será licitado dia 21.

 Após impugnações de 
empresas interessadas no 
cer tame, a Prefeitura de 
Cascavel decidiu recuar no 
projeto de implantação de 
reconhecimento facial nas 
escolas públicas do Muni-
cípio. A ideia era contratar 
o sistema para controlar 
o acesso dos alunos nas 
instituições de ensino. A 
proposta fora anunciada 
em janeiro deste ano, mas 
agora não há prazo para 
entrar em vigor.

Estavam previstos R$ 
2,5 milhões para a compra 
de 150 equipamentos ao 
custo de R$ 7.723 cada um 
mais o custo de licença de 
software de R$ 15,75 por 
aluno (24 mil alunos).

A vencedora seria conhe-
cida mês passado, mas a 
prefeitura suspendeu o 
certame e agora anulou o 
edital, levando em conta o 
parecer jurídico.

As empresas interes-
sadas na disputa ques-
tionaram itens diferencia-
dos. Uma delas cobrou a 
possibilidade do uso de 
identificação por meio de 
digital em vez de reconheci-
mento facial, alegando que 
a segurança e a eficácia 
seriam maiores. Na justifi-
cativa, o Município citou a 
experiência no registro dos 
ser vidores. “Obser va-se 
que o tempo de resposta na 
detecção dos perfis é muito 
alto e em alguns casos, por 
problemas na pele é impos-
sível a leitura da digital” - 
nesses casos a prefeitura 
informou que há uma senha 
para o registro de ponto, “o 

Análise dos 
hidrômetros
As falhas em hidrômetros 
apontadas pela Comissão 
Permanente do Direito 
a Defesa do Consumidor 
estão ainda em análise. O 
vereador Celso Dal Molin 
(PL) quer uma análise 
completa e confiável 
sobre os equipamentos - a 
empresa pediu mais tempo: 
até o dia 20 para verificar 
todos os casos repassados 
pelos legisladores. Prazo 
que será dado à Sanepar 
para que possa dar uma 
resposta convincente à 
Comissão.

Geladeiras 
solidárias
Já foi ideia do atual 
presidente Alécio Espínola 
(PSC) regulamentar as 
geladeiras solidárias 
no âmbito municipal, 
mas, devido a críticas de 
envolvidos na iniciativa, o 
projeto foi engavetado pelo 

próprio parlamentar. Um dos 
mais novos no parlamento, 
Rafael Brugnerotto (PSB) 
elaborou novo texto que 
chegou a ser enviado às 
comissões, mas pouco 
tempo depois também 
teve como destino o lixo. 
O parlamentar resolveu 
modificar alguns parágrafos 
e pela terceira vez o assunto 
poderá entrar em debate.

Quanto vai custar?
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) já havia 
manifestado publicamente a 
proposta de criar incentivos 
aos moradores que 
adotarem cães mantidos 
em organizações não 
governamentais. Seriam 
descontos no IPTU. Embora 
a ação não tenha sido 
oficializada, a proposta 
está em análise. Mas o 
vereador Rafael Brugnerotto 
decidiu cobrar dados 
oficiais da ação: pediu por 
requerimento estudos de 
viabilidade do projeto.

Paço recua em projeto
de reconhecimento facial 

Falhas existentes
O Município reconheceu a falta de orçamentos em planilhas 
dos custos unitários - havia apenas o valor global. Sobre a 
definição do objeto, também houve a concordância de vio-
lação, pois deve ser “precisa, suficiente e clara”. A prefeitura 
considerou que “poderia haver possível direcionamento do 
objeto do certame e, assim, solicitou revogação/anulação do 
certame para evitar danos ao Município”.

que torna o sistema vulne-
rável a prática de fraudes”.

Outra concorrente apon-
tou indícios de possível 
direcionamento no certame, 
pois apenas uma empresa 
cumpre uma exigência no 
edital, o que viola o princí-
pio da ampla participação. 
A empresa Sultrends ale-
gou que o edital estabelece 
duas características téc-
nicas, apresentar licença 
de uso de software para 
sistema de gestão edu-
cacional: serviço de con-
versão de base de dados, 
implantação e treinamento; 
e instalação e manutenção 
de equipamentos de reconhe-
cimento facial. “Ocorre que, 
ao reunir em um só objeto 
duas soluções técnicas dis-
tintas [uma para presença 
por reconhecimento facial e 
outro para gestão educacio-
nal com migração de dados], 
o edital impugnado atenta 
contra a Lei 8.666/93, pois 
apenas uma empresa atende 
a especificação lançada no 
edital: a JBCM Equipamen-
tos e Sistemas Ltda Ponto 
ID Technology”. 

A recorrente alega ainda 
que a prefeitura deveria usar 
artifício de inexigibilidade 
de licitação, caso fosse 
o interesse na tecnologia 
exclusiva. E sugere que 
a licitação fosse dividida 
em lotes, pois, pelo que 
consta no edital, há con-
troladores similares com 
custo unitário de R$ 2 mil, 
sendo que o escolhido no 
certame era de R$ 7,7 mil.   
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

 A Câmara de Vereadores de 
Cascavel deve instituir nos próximos 
dias uma Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da Mulher. O 
presidente do Legislativo, vereador 
Alécio Espínola (PSC), fez o anúncio 
na tribuna da Casa durante evento de 
homenagem às mulheres para marcar 
os 13 anos da Lei Maria da Penha. 
Projeto de resolução específico, pro-
posto por Alécio e subscrito por todos 
os vereadores, será lido e votado nas 
próximas sessões ordinárias.

A frente parlamentar, explica 
Alécio, tem como objetivo propor 
ações que visam à manutenção 
e à evolução das políticas públi-
cas municipais para a proteção 
e a atenção à mulher. “Precisa-
mos nos unir para for talecer a 
luta pelos direitos das mulheres. 
E essa frente parlamentar vem ao 
encontro da necessidade de conhe-
cer melhor o que o Estado vem 
fazendo, o que o Município vem 
fazendo nesse contexto. Assim, o 
Legislativo também contribui para 
os esforços em busca de um cená-
rio mais favorável, mais acolhedor 
e resolutivo para as mulheres e 
suas demandas”, justifica o presi-
dente da Câmara.

Câmara vai criar Frente 
pelos Direitos da Mulher

Composição
Segundo Alécio Espínola, a Frente Parlamentar terá caráter suprapartidário e 
a participação de dez vereadores, sendo cinco titulares e cinco suplentes, que 
atuarão de forma voluntária, mediante a adesão aos princípios e aos compro-

missos, com validade para a legislatura. O presidente da Frente será eleito pelos 
próprios participantes. Poderão participar também da Frente Parlamentar - na 

condição de apoiadores - representantes de qualquer segmento organizado 
da sociedade, desde que a adesão seja aceita pela aprovação da maioria dos 

vereadores que compõem a frente. “Estamos avançando, colocando em prática 
projetos e ações que reforçam nossa forma de ver o mundo no sentido de cons-
truirmos uma sociedade ainda melhor, um lugar onde todos possamos viver com 

dignidade e direitos assegurados”, argumenta Alécio.

A frente será lançada em ses-
são solene e os trabalhos serão 
realizados por meio de audiên-
cias públicas e palestras a serem 
desenvolvidas no plenário da 
Câmara, em associações de mora-
dores, clubes sociais, entidades de 
classe e nas organizações civis vol-
tadas aos direitos da mulher.

PRIORIDADES
Dentre as ações prioritárias 

da frente está a participação das 
atividades sociais, políticas, eco-
nômicas, culturais, educacionais, 
esportivas e do trabalho visando à 
eliminação de todo tipo de discri-
minação contra as mulheres; reali-
zação de pesquisas que apontem 

as condições que envolvem a 
mulher no Município, sistematiza-
ção das leis municipais que tratam 
do tema; criar um sistema de dis-
que-denúncia contra qualquer ação 
contrária aos direitos da mulher; 
estimular e fiscalizar o cumprimento 
das normas de proteção e atenção à 
mulher; lutar pelos direitos de cida-
dania da mulher; formular diretrizes 
e incentivar a promoção de políticas 
em todos os níveis da administração 
pública visando o combate à discrimi-
nação contra as mulheres; elabora-
ção de projetos de lei para assegurar 
os direitos da mulher e intercâmbio 
com órgãos públicos ou privados 
para discutir e analisar políticas e 
programas em defesa da mulher. 
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Castrações
Desde o início do programa foram castrados 4.030 cães e gatos em Cascavel. 
Ao todo, com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Município 

aplicará R$ 1,350 milhão no programa até o fim deste ano.
Além desse projeto, está em andamento a aquisição de um castramóvel para 
o Município, por meio do qual será possível ampliar o serviço, que também 

prevê a castração e a microchipagem obrigatória.  

Cães e gatos castrados
serão microchipados
 O Município de Cascavel iniciou 

ontem (7) a terceira fase do Programa 
de Castração de Felinos e Caninos, 
implantado em 2017 com objetivo de 
financiar uma política pública de 
controle de animais de rua. 

Nesta etapa, além da castração, os 
animais serão microchipados, visando 
atender à Resolução 1, de 4 de janeiro 
de 2019, do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado do 
Paraná, a qual normatiza os procedi-
mentos de contracepção de cães e de 
gatos em mutirões ou programas de 
esterilização cirúrgica no Estado.

O chip, do tamanho de um grão 
de arroz, traz informações importan-
tes como nome do proprietário, dados 
gerais do animal e data da castração. 
O número vai para um banco de dados 

A Filó
A primeira castração com implan-
tação de microchipagem foi 
realizada ontem na cadela Filó, 
que foi retirada da rua e está abri-
gada temporariamente até ser 
colocada para adoção. O procedi-
mento foi realizado pelo médico-
-veterinário Márcio Dalmina, na 
Clínica Santa Clara, credenciada 
no último chamamento público 
formalizado em julho. 
São cinco clínicas atuando, que 
realizarão 2.050 atendimentos no 
valor total de R$ 450 mil. 
A partir desse animal, os demais 
receberão o mesmo atendimento, 
ou seja, castração e chipagem 
obrigatória.

universal e pode ser acessado facil-
mente na nuca do animal, onde é 
implantado por meio de uma seringa, 
sob a pele. Em caso de fuga, é fácil 
localizar o proprietário. E, quando o 
animal é de rua, o chip facilita saber 
se ele já foi castrado, evitando nova 
sedação e gastos desnecessários, 
conforme detalha a médica-veterinária 
da Secretaria de Meio Ambiente, Ana 
Maria Formighieri, responsável pelo 
Setor de Bem-Estar Animal. 
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OAB apoia o Conselho
De acordo com o presidente da OAB em Cascavel, Jurandir Parzianello, apoiar 

políticas públicas faz parte das missões da OAB: “Precisamos de um refinamento 
da cultura, de respeito e de tolerância com o próximo, porque a alma não tem cor 

nem sexo. É preciso ter uma convivência sadia em sociedade”.  

 Cascavel foi a primeira cidade 
do Paraná a receber uma reunião 
ordinária descentralizada do Con-
sepir (Conselho Estadual de Promo-
ção da Igualdade Racial). A reunião 
ocorreu ontem, na sede da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil).

“O Conselho representa a popu-
lação negra, de ciganos, de indíge-
nas e de árabes no Paraná. Esta-
mos em Cascavel para fomentar 
a política pública de igualdade e 
criar possibilidades de ações infor-
mativas”, explica o presidente do 
Consepir, Saul Dorval. 

Cascavel passará a fazer parte 
das 17 cidades que têm o Con-
selho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial. Para isso, é 
preciso que a lei criada pelo Exe-
cutivo seja aprovada pelo Legis-
lativo. De acordo com Saul, trazer 
o conselho para Cascavel é um 
pedido antigo da Afrovida.

“O conselho, além de fazer valer 
as políticas públicas, vai combater 
o racismo. Cascavel é um polo 
no oeste que recebe haitianos... 
Temos que colocar as pessoas no 
mercado de trabalho, ter curso de 
formação e emancipação dessa 
população”, explica Rosangela de 
Lima, conselheira do Consepir e 
integrante do Afrovida.

Para ela, ainda faltam negros 
trabalhando em cargos altos. “Você 
não vê o negro como juiz, promo-
tor, médico... Em Cascavel existe 
racismo histórico, estrutural e 
visual, porque você é julgado 
pela cor da pele, para depois 
olharem seu currículo. Estamos 
tentando destruir essas barreiras, 
mas são várias etapas”.

Rosangela explica que, durante 

“Em Cascavel existe racismo
histórico”, denuncia ativista

a reunião de ontem, houve o com-
prometimento do Município com a 
criação do conselho: “Estamos no 
processo de criação e formação 
dessa lei, que é criada pelo Execu-
tivo e depois vai para o Legislativo. 
A lei, entrando em vigor, aí, sim, 
teremos o conselho em Cascavel”. 

Objetivos em 
Cascavel
De acordo com uma das conse-
lheiras do Consepir Rosangela 
Lima, os principais objetivos do 
Conselho em Cascavel serão: 
“Queremos diminuir o precon-
ceito na cidade, emancipar e 
qualificar os negros para que 
eles entrem em faculdades, no 
mercado de trabalho e buscamos 
cotas para concurso público”. 

DURANTE a reunião ocorreram palestras voltas à população negra
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Execução de 18 meses
Inédita no Estado, a ação que visa proteger o manancial de abastecimento 

público teve apoio da Unilivre (Universidade Livre do Meio Ambiente) - uma 
organização não governamental que subsidiou os estudos que apontaram a ação 

necessária para acabar com a contaminação da água. 
Todas as ações previstas para o Rio Cascavel levarão até 18 meses para serem 

executadas.  Se o projeto for aprovado já na segunda-feira, em 120 dias as 
primeiras ações estarão em andamento: “Houve todo episódio da contaminação 
e fomentamos um grupo de estudos que chegou a essa conclusão por meio de 
pesquisas. Tudo isso é viável, mas depende da aprovação”, diz o secretário de 

Meio Ambiente, Wagner Seit Yonegura. 
No perímetro urbano também haverá ações: apesar de cobertura de 98% em 

esgoto, há residências que mantêm fossas sépticas por falta de ligação entre as 
casas e a rede. “Isso contamina o lençol freático e, por isso, com o projeto have-

ria uma apuração para verificar os imóveis sem ligação”.  

 Multas pendentes de órgãos 
estaduais serão convertidas em um 
audacioso projeto elaborado pelas 
Secretarias de Meio Ambiente e 
Agricultura para blindar os manan-
ciais de abastecimento público de 
Cascavel. São quase 200 páginas 
da proposta que será oficialmente 
apresentada na segunda-feira (12), 
às 14h, na sala de reuniões do 
Paço Municipal, para apreciação de 
um comitê formado por entidades, 
entre elas o IAP (Instituto Ambien-
tal do Paraná) e a Sanepar.

Os estudos levaram quatro 
meses para serem concluídos - se 
iniciaram logo após o surto de diar-
reia que deixou mais de 12 mil pes-
soas contaminadas (total de aten-
didos apenas na rede pública) e 
gerou um prejuízo de R$ 1,6 milhão 
aos cofres públicos devido à sobre-
carga em consultas e medicação. 
O motivo seria a contaminação do 
Rio Saltinho, indicou relatório do 
Ministério da Saúde, apresentado 
na semana passada.

PRIMEIRA ETAPA
Na primeira etapa, o alvo será 

o Rio Cascavel, principal manan-
cial da cidade. A ideia é executar 
a recuperação da mata ciliar em 
todas as propriedades rurais, ade-
quar as curvas de nível nas lavou-
ras (sem elas o agrotóxico chega 
com facilidade até a água), subs-
tituir fossas sépticas por fossas 
ecológicas na zona rural e revita-
lizar nascentes e minas de água. 
A ação será concentrada em nove 
quilômetros - extensão que vai do 

Projeto para blindar rios
será apresentado segunda

Lago Municipal até a captação. A 
área de recuperação compreende 
570 hectares. A expectativa é que 
o custo será entre R$ 7 milhões e 
R$ 8 milhões. 

A próxima etapa será executar 
essas ações no Rio São José, que 
em breve será usado para abaste-
cimento público. “Também vamos 
estabelecer nessa ação o projeto 
PSSA [Pagamento Sobre Serviços 
Ambientais]. Será uma remuneração 
por nascente de água recuperada 
pelo agricultor: ele receberá pelo 
volume de água produzido em minas 
e nascentes que ficam na proprie-
dade”, afirma o secretário de Meio 
Ambiente, Wagner Seit Yonegura. 

Ainda não há estimativa de 
quanto será pago a cada produtor. 
Essa etapa está em análise.

A implantação do projeto depen-
derá inicialmente da parceria com 
os órgãos estaduais que devem mul-
tas que foram aplicadas pela prefei-
tura. “Usaremos a multa de conver-
são: em vez de pagarem as dívidas, 
os órgãos podem usar o montante 
para aplicar em benéficos de recupe-
ração”, explica o secretário.

A AÇÃO vai do Lago Municipal até a estação de 
captação
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora acerta os últimos detalhes para 

seu casamento com Afonso. Enquanto Pendle-
ton mantém Waldisney em sua casa para fazer 
umas perguntas, as crianças do MaGaBeLo, 
Poliana e Iure aparecem na porta de sua casa. 
Arlete e Lindomar vão comemorar a assinatura 
do contrato com a gravadora na padaria de Dur-
val, e se encontram com Gabi e seus pais. Poliana 
descobre que Sara é capaz de ficar invisível e que 
ela está a vigiando. Pendleton amarra Waldisney, 
e o mantém preso em sua casa. Filipa pede que 
João a ajude com o jogo Vetherna. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Mateus e Dóris falam para Téo que viram 

uma mulher estranha saindo de sua casa. Ele 
conta a eles o que está acontecendo e pede 
que guardem segredo. Na gravadora, Navarro 
encontra um papel de bala parecido com um que 
encontrou no galpão. Letícia diz que pertence a 
Felipe. Safira chama Rebeca ao seu escritório e 
fala um monte de desaforos para ela, insinuando 
que ela não está procurando sua filha direito. 
Omar leva todo o esterco em uma caminhonete 
até o coreto do vilarejo. O menino despeja todo 
o esterco no chão e diz a todos que eles não 
passam de adubo. 

TOPÍSSIMA 
Pedro marca um novo encontro com 

Pedro. Antonio fica mexido com a visita 
de Sophia. André diz que é preciso loca-
lizar Vitor para saber onde fica a clínica de 
aborto. Pedro, embriagado, tenta descobrir o 
problema no motor do seu carro. Os alunos da 
república chegam até o Vidigal. Vitor vai até a casa 
de Jandira. Ele diz para Fernando que era o verda-
deiro namorado da moça e pai da criança que ela 
esperava. Mão de Vaca e os demais estudantes 
chegam na frente da peixaria e se deparam com 
Pedro tentando fazer o carro funcionar. O rapaz fica 
surpreso ao ver o pai no Vidigal.

JEZABEL 
Thiago se declara à Joana. Há passagem 

de tempo. Hannibal informa à Jezabel que o 
rei Mesa, da região de Moabe, pretende atacar 
Samaria. Jorão é designado a viajar a Moabe 
para tentar um arriscado acordo verbal. Aca-
zias agoniza após cair de uma sacada do palá-
cio, e Jezabel sofre. Elias recebe um chamado 
celestial e diz a Uriel que Acazias não sobre-
viverá. Jezabel ordena que entreguem Elias a 
ela, para que o mate com suas próprias mãos.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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1- 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  

ÓRFÃOS DA TERRA
Todos comemoram a prisão de Dalila. 

Abner expulsa Latifa de casa. Faruq examina 
Mamede. Rania se preocupa com Dalila. Bóris 
não gosta de saber que Eva assinou docu-
mentos enquanto bebia com Omar. Rania 
visita Dalila, que tenta disfarçar a inquietação. 
Jamil e Laila se amam. Hussein e Helena se 
encantam um pela outra. Rogério explica a 
Jamil os procedimentos para o divórcio de 
Dalila. Dalila é sentenciada a manter distân-
cia de Jamil e afirma a Gabriel que se vingará 
de Almeidinha.

BOM SUCESSO 
Diogo diz a Alberto que Paloma é peri-

gosa. Luan beija Alice e a pede em namoro. 
Gabriela tenta conversar com Vicente 
sobre a demissão de Ramon. Gabriela 
f ica feliz ao ver Vicente e Ramon se 

entendendo. Paloma aceita se casar 
com Ramon. Alberto vai com Sofia até 
Bonsucesso. Silvana assina o contrato 
da editora e entrega para Marcos. Leila 
conta a Nana que Alberto saiu de carro 
com Sofia. Paloma descobre que Marcos 
está namorando Silvana Nolasco. Paloma 
se surpreende quando Alberto a procura.

A DONA DO PEDAÇO 
Camilo descobre que Lucas mentiu e apri-

siona o rapaz. Sabrina e Otávio ficam juntos na 
construtora. Márcio e Maria da Paz finalizam a 
negociação da importadora para Régis. Maria 
faz um grande empréstimo. Régis agradece 
a ajuda de Maria e hesita em levar seu plano 
com Jô adiante. Cássia conversa pela inter-
net. Vivi e Chiclete se reencontram. Jô visita 
Amadeu e promete ajudar Rael a voltar para 
a fábrica. Gilda se sente mal e Sílvia se preo-
cupa. Kim surpreende Márcio com uma festa 
de casamento. Jô questiona Régis.
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Você vai ter que olhar dentro de si e ser flexível 
para lidar com suas esperanças e concretizá-las. 
O cansaço que você está sentindo é resultado 
da falta de exercício. Você tem sido sedentário e 
não faz exercício físico suficiente há muito tempo.

Não se deixe absorver em preocupações que 
são, por definição, de natureza secundária. 
Você não tem confiança em seus recursos 
próprios porque está se sentindo cansado e 
tem uma lacuna a preencher.

Você está mais orgulhoso do que nunca por 
manter suas promessas e ficará satisfeito com 
si mesmo e suas ações hoje. Não passe horas 
falando sobre problemas de saúde com algumas 
pessoas, isso faz você parecer hipocondríaco.

Há festas em todos os lugares. Existem motivos para 
comemorar! As doenças psicossomáticas e distúr-
bios leves que está sofrendo são causados ??pelas 
suas frustrações. Seria uma boa ideia admitir que 
elas existem e resolver o problema na fonte.

Desta vez, você recusa com um sorriso. Sua 
abordagem calma irá desarmar as pessoas ao 
seu redor. Você sente uma necessidade de se 
destacar e provar o que você pode fazer, mas 
tome cuidado para não se dispersar hoje.

Você estava certo em fazer um esforço e 
ficará feliz por tê-lo feito. As circunstâncias 
provam que você está certo. Você precisa de 
um tempo para relaxar adequadamente antes 
que o estresse tome conta de você.

Aposte na estabilidade e na confiança hoje - 
seja franco para consolidar as coisas com as 
pessoas mais próximas de você. Você vai estar 
em excelente forma, mas modere a sua inges-
tão de açúcar para melhorar a sua energia.

Não negligencie sua papelada se quiser evitar 
complicações inúteis e dispendiosas. Se fizer 
exercício, você estará em sua melhor forma 
e suas pequenas dores vão desaparecer tão 
rapidamente como começaram.

Você conseguirá finalizar um projeto financeiro rela-
tivo a uma compra importante. Uma renovação de 
energia reforçará sua energia essencial. Você se 
sentirá mais forte e, acima de tudo, mas inclinado a 
se comprometer com coisas importantes.

Você conseguirá finalizar um projeto financeiro 
relativo a uma compra importante. Uma renovação 
de energia reforçará sua energia essencial. Você se 
sentirá mais forte e, acima de tudo, mas inclinado a 
se comprometer com coisas importantes.

Sua visão o torna mais flexível com os outros e 
o bom humor está na sua agenda! Sua calma 
interior irá permitir-lhe ganhar autoconfiança e 
vitalidade. Em longo prazo, descansar vai ser 
bom para você.

O seu dia poderia fluir bem e poderia envolver 
deslocamentos, mas estes serão satisfatórios. 
Conversar com as pessoas com mais experiên-
cia poderia lhe mostrar, talvez, que os seus 
excessos são realmente prejudiciais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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garçons

Engana-se
Inferior

Punição no
Código de
Trânsito

Razão so-
cial (jur.)

Falar o "a"
de "mas"

Reveste
peixes

Multidão
(pop.)

Plural
(abrev.)

Bolsa, em
francês

Apêndice
da xícara

Cascavel e
surucucu

Cuiabá

Volante do Palmeiras
em 2017 (fut.)

Peça do
xadrez

Em trajes
de Eva

Públicas; manifestas
Disfarce usado em
festas à fantasia e
bailes de Carnaval

2/el. 3/sac. 4/boat — farc — oslo — sari. 5/aloés.
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 Padrasto acusado 
de estuprar 

enteada é preso 
Está preso na Cadeia Pública de 

Cascavel, Irondi Cesário Cordeiro, 42 
anos, acusado de estuprar a enteada 
de 15 anos. Ele foi preso domingo (4) 
em um ônibus que faz a linha Casca-
vel-Guaraniaçu. A garota morava em 
Diamante do Sul e morreu no dia 26 
de abril no HU (Hospital Universitá-

rio) vítima de H1N1.
O mandado de prisão preventiva 

contra Irondi foi expedido no dia 
25 de julho após o exame de DNA 

confirmar que a garota estava 
grávida do padrasto. Após diver-
sas diligências em Diamante do 
Sul, onde ele morava, Irondi foi 

considerado foragido.
A Polícia Civil recebeu informações 

de que Irondi estaria no coletivo 
domingo e fez a abordagem na 

BR-277 próximo ao Posto da Polícia 
Rodoviária Federal em Cascavel. 

O CASO 
O estupro foi descoberto quando a 

adolescente começou a se sentir mal 
e apresentar os sintomas de H1N1. 

Durante atendimento médico, a gra-
videz foi revelada, dois dias antes de 
ela morrer. A mãe procurou a polícia 
em Guaraniaçu e o crime passou a 

ser investigado. Não há informações 
sobre como o estupro aconteceu 

nem se o crime foi praticado outras 
vezes, já que a adolescente morreu 

antes de ser ouvida pela polícia.   

 Vão a júri popular hoje no Fórum 
Estadual de Cascavel Luan da Silva 
e Marcelo de Oliveira Novossate. 
Eles são acusados da execução 
de Anderson Carneiro, de 17 anos, 
encontrado morto dia 19 de agosto 
de 2018, na zona norte de Cas-
cavel. A acusação é de homicídio 
qualificado com as qualificadoras 
de motivo torpe e recurso que difi-
cultou a defesa da vítima.

O corpo tinha ferimentos de 
faca nas costas e no pescoço. 

Conforme os autos do processo, 
Anderson teria sido morto por vin-
gança pela morte de um membro 
do PCC (Primeiro Comando da 

Integrantes do PCC 
vão a júri por homicídio

Violência recua em 2019
Números apresentados ontem (7) pela Polícia Civil de Cascavel mostram queda no 
registro de homicídios registrados nos seis primeiros meses do ano em relação ao 

mesmo período de 2018. Até 30 de junho, 15 mortes haviam sido registradas, contra 21 
ano passado.  Das 24 mortes registradas até junho nos 22 municípios abrangidos pelas 

comarcas que compõem a 15ª Subdivisão (Matelândia, Corbélia, Quedas do Iguaçu, 
Guaraniaçu, Capitão Leônidas Marques e Catanduvas), 20 foram elucidadas. 

Entre os casos em aberto estão a morte do empresário Sandro Rossi, morto no HU 
dia 18 de junho após complicações decorrentes do ataque sofrido no dia 24 de abril, 

em que foi atingido por mais de 20 disparos; e Filipe Ciqueira Chagas, morto a tiros na 
manhã do dia 25 de junho, no Bairro Cancelli, em Cascavel. No balanço não consta em 
aberto o latrocínio de Sônia Toguitti, mesmo após a absolvição de Gustavo Livina após 
a falta de provas que o ligassem ao crime, uma vez que amostras de DNA colhidos no 

corpo da vítima são de outro homem. Esse inquérito só será reaberto caso haja pedido 
do Ministério Público ou que um novo elemento chegue à polícia. 

Capital) em Realeza. 
Além da acusação por homicí-

dio, a dupla responde no mesmo 
processo por integrar facção crimi-
nosa, constando nos autos que “são 
membros ativos e com funções de 
destaque na organização criminosa 
PCC, dedicados membros da nomi-
nada facção, com atividade voltada 
à prática de infrações penais”.

Luan e Marcelo estão presos 
na PEC (Penitenciária Estadual de 
Cascavel) e, devido ao alto nível 
de periculosidade da dupla, foi 
solicitado reforço na escolta dos 
acusados da PEC ao Fórum para o 
júri, que começa às 9h. 



n Reportagem: Cláudia Neis   
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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20 
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25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

O aumento de 25,5% no número 
de atendimentos realizados pela 
Polícia Militar na região do Bairro 
Santa Cruz, em Cascavel, após 
a implantação da UPS (Unidade 
Paraná Seguro) Oeste reflete dire-
tamente na diminuição da crimi-
nalidade na região: “Antes tinha 
arrombamento nos comércios aqui 
todos os dias. Depois da UPS, às 
vezes passa até duas semanas 
sem acontecer nada aqui na rua”, 
comemora Arolindo Flores, morador 
do bairro há 30 anos. 

O relatório da UPS mostra que 
os atendimentos passaram de 
995 (de janeiro a junho de 2018) 
para 1.250 no primeiro semestre 
deste ano. “A disponibilidade de 
viaturas exclusivas, que estão no 
bairro, próximas da população faz 

com que a repressão ao crime seja 
intensificada e a população veja o 
resultado imediato da ação da PM. 
Antes as viaturas ficavam distan-
tes, então era mais complicado”, 
explica o comandante da UPS, 
tenente Pietro Rá e Silva. 

O comandante também ressalta 
que a presença da PM diariamente na 
região ajuda na prevenção do crime, 
uma vez que os marginais têm noção 
do risco de possíveis flagrantes. 

A relação mais próxima das forças 
de segurança é comemorada pelos 
comerciantes locais. A proprietária 
de um posto de combustíveis lem-
bra de um assalto registrado no 
estabelecimento, que foi pronta-
mente atendido pelos policiais e os 
assaltantes localizados. Um deles 
foi morto em confronto.

Ainda no Bairro Santa Cruz, na tarde de ontem 
(7), a Guarda Municipal iniciou o mapeamento 
da cidade, que consiste em marcar presença e 

conhecer a região. “Queremos ajudar no combate 
ao crime em toda a cidade. Começamos pelo 

Bairro Santa Cruz, amanhã [hoje] na região norte, e 
assim vamos conhecendo a população e a reali-

dade de cada local para saber como agir. A nossa 
presença será constante nos bairros”, garante o 

diretor da GM, Antonio Volmei dos Santos.
Diversas equipes atuaram no bairro e durante 

abordagens e bloqueios realizados em parceria 
com a Cettrans seis pessoas foram encaminha-
das à delegacia, três por posse de drogas, uma 

por desobediência e um homem por embriaguez 
ao volante. A sexta detida foi uma motociclista 
que, ao tentar fugir de um dos bloqueios, cau-

sou um acidente. Ela portava pequena porção de 
maconha. No total, 11 motocicletas e três carros 
foram apreendidos com irregularidades. Cerca 

de meio quilo de maconha foi apreendido.  

Mais atendimentos, 
menos violência 

UPS OESTE

Valdemar Fim, proprietário de 
um comércio no bairro há cerca 
de 30 dias, elogia a disponibili-
dade dos policiais: “Quando nos 
mudamos para cá tivemos contato 
com os policiais, que foram muito 
atenciosos. Eles pediram inclusive 
para acioná-los caso a gente veja 
qualquer coisa suspeita para que 
eles verifiquem e possam evitar 
que crimes aconteçam. Nós nos 
sentimos muito seguros com eles 
por perto”, garante Valdemar. 

NÚMEROS 
Nas ocorrências atendidas 

pela UPS de janeiro a junho, foram 
recuperados 14 veículos na região; 
sete armas foram apreendidas e 
216 pessoas detidas pelos poli-
ciais da unidade. 

PRESENÇA da GM será constante nos bairros, garante diretor

AÍLTON SANTOS

GM faz mapeamento e prende seis
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Diferenciada
A Princesinha dos Tatames não é diferenciada à toa. “Em julho agora, nas férias 
escolares, ela tinha a Copa Paraná de Kickboxing, no último fim de semana do 

mês, e também uma competição de jiu-jítsu, no domingo passado (4 de agosto). 
E por isso ela veio me dizer que não queria ir para a casa da avó, em Marechal 
Cândido Rondon. Eu disse para ela ficar lá durante a semana apenas, que ela 

está bem preparada, que treinou o ano inteiro, mas ela insistiu que não poderia 
ir para não perder o foco. Então, com ela é assim, são os pais que tentam fazer 
com que ela ‘tire um pouco o pé’, mas ela é muito engajada. É realmente uma 
minicelebridade, projetos sociais mandam camisas para ela tirar foto ou fazer 

vídeos e postar, para incentivar outras crianças. Ela tem mais de 10 mil seguido-
res no Instagram, incluindo cinco lutadores do UFC, é realmente diferenciada”, 

diz o pai Jeferson, orgulho por sua Princesinha dos Tatames. 

 Jovem atleta que se destaca 
pela dedicação e conquistas impor-
tantes nas artes marciais, Vitória 
Camargo tem chamado a atenção 
no mundo das lutas com apenas 
8 anos de idade. A cascavelense 
que começou a treinar com 5 anos 
de idade é “minicelebridade” nos 
eventos de kickboxing e jiu-jítsu 
Brasil afora. Toda delicada e vai-
dosa, ela ganhou o apelido de 
“Princesinha dos Tatames”. Nas 
lutas, entretanto, o foco é total, 
e tem lhe garantido títulos. Foram 
quatro apenas este ano, e ela quer 
mais: o sul-americano, que será 
em novembro em Lima, no Peru.

Número um do ranking nacional 
e 19ª no mundo, Vitória Camargo, 
que compete na modalidade Point 
Fight da categoria Sub-9 até 28 qui-
los, foi convocada para Confedera-
ção Brasileira de KickBoxing para a 
competição continental justamente 
por ser a atleta mais ranqueada do 
País em sua categoria em 2018.

No ano passado, ela foi campeã 
paranaense, vice-campeã brasileira 
e vice-pan-americana, em com-
petição realizada em Cancún, 
no México. O detalhe é que no 
Pan a jovem cascavelense lutou 
apenas com meninos, pois não 
havia meninas inscritas, o que 
não é raro nem proibido na cate-
goria da Princesinha.

Princesinha dos Tatames 

Títulos
Este ano, Vitória, integrante da 
Vendrame Team, venceu tudo 
o que disputou no kickboxing: 
Campeonato Paranaense, Copa 
América, Brasileiro e Copa Paraná. 
Nessa última, realizada há dez dias 
em Carambeí, venceu a disputa 
final contra um menino e chamou 
a atenção dos presentes no ginásio 
ao acertar oito chutes sequenciais 
na cabeça do adversário em 1min-
10seg. Feito registrado em vídeos 
pelos companheiros de equipe.

Disposta a ganhar a América do 
Sul, a cascavelense, que conta com 
10,3 mil seguidores no Instagram, 
incluindo atletas do UFC, busca 
recursos financeiros por meio do 
site Vakinha, além de contar com 
parceiros, como o Tuiuti Esporte 
Clube e a Livraria Schuster.

“Estimamos o custo para ela com-
petir em Lima em 5 mil reais, sendo 
R$ 3 mil em passagens e R$ 2 mil em 
hospedagem e alimentação. Isso para 
ela e um acompanhante”, diz o pai da 
jovem, Jeferson, que no ano passado 
conseguiu R$ 9 mil para Vitória e a 
mãe irem ao Pan no México, com 
ajuda de parceiros e também vendas 
de rifas e camisas.
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As disputas da fase final A (15 a 17 anos) da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do 
Paraná) seguem intensas em Foz do Iguaçu. No tênis de mesa, o título do individual ficou 
com a cascavelense Bárbara Marroque, do Colégio Santa Maria. Ela venceu Mariana Cou-
tinho Mourão, do CE Dr. Xavier da Silva/Curitiba na final e viu Rayssa Gabrieli Santos, 
do Colégio Integração/Ponta Grossa terminar em terceiro lugar. Com a conquista, Bárbara 
carimbou passaporte para a fase nacional da competição, os Jogos Escolares da Juventude, 
de 10 a 13 de novembro em Blumenau (SC). 

Depois da goleada por 7 a 2 
aplicada sobre o time de São José 
dos Pinhais, segunda-feira (5), no 
Ginásio da Coopavel, o Casca-
vel Futsal voltará à quadra neste 
sábado (10) pela Série Ouro do 
Paranaense. O desafio será fora 
de casa contra o Matelândia, às 
20h30, no Ginásio Olívio Biazus, 
pela 21ª rodada do Estadual.

Depois desse jogo, a Serpente 
visitará a Intelli em São Carlos 
(SP), na sexta-feira (16), pela 
Liga Nacional. Assim, só voltará 
a atuar diante da torcida no dia 
20 (terça-feira), em clássico com 
o Marechal pelas primeiras posi-
ções da Série Ouro.

Pela Liga Futsal, o próximo duelo 
como mandante será em seguida 
ao confronto com os rondonenses, 
no dia 24, contra o São José (SP). 
Esses compromissos pela compe-
tição nacional serão os últimos do 
Cascavel Futsal na fase classifica-
tória, pois folgará na última rodada.

A Serpente briga pelas pri-
meiras posições tanto na tabela 
de classificação do Paranaense 
quanto da Liga Nacional. No Esta-
dual, que terá o término da 1ª 

Cascavel Futsal
longe de casa

fase no fim de setembro, o Mate-
lândia ocupa a penúltima posição, 
assim como o São José, na LNF. 
A Intelli também disputa a Liga 
nas últimas posições.

Atletismo Master
O atleta cascavelense Volmar 

Moreira Franco estará em São 
Paulo na próxima semana para 

as disputas do 51º Campeonato 
Estadual de Atletismo Master, 
que será realizado na Pista do 
Ibirapuera. Geraldinho, como 
é conhecido o cascavelense, 

disputará as provas de 100m e 
200m rasos e o salto em dis-

tância na categoria 40-45 anos.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Cascavel Futsal Femi-
nino conta com o fator casa neste fim de semana em busca 
da reabilitação na Série Ouro do Campeonato Paranaense. 
Domingo, às 14h30, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, 
as comandadas do técnico Luiz “Buchecha” Vogt, recebem 
as meninas de Cantagalo, que ocupam a 10ª penúltima 
colocação na classificação. Na quarta posição, a equipe cas-
cavelense já está classificada antecipadamente à próxima fase, 
e busca somar pontos nas duas rodadas finais da fase classifi-
catória para se manter entre as quatro primeiras para atuar em 
casa no mata-mata das quartas de final. Os ingressos para 
este domingo custam R$ 5. Na última rodada, semana que 
vem, o desafio será em Maringá, no dia 17 (sábado). 

   CASCAVEL FUTSAL FEMININO

JEPS
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JOGAM HOJE
       SUL-AMERICANA

17h Zulia x Colón
          SÉRIE B

21h30 Oeste x B. de Pelotas
           SÉRIE C

20h Juventude x Tombense

PLACAR DE ONTEM
    COPA DO BRASIL

 Cruzeiro ?x? Internacional
       BRASILEIRÃO

 Corinthians ?x? Goiás
      LIGA FUTSAL

 Magnus ?x? Marechal
   FUTSAL SÉRIE OURO

 Pato ?x? Dois Vizinhos
 Palmas ?x? C. Mourão

 A seleção brasileira de judô sobe 
aos tatames dos Jogos Pan-America-
nos Lima 2019 a partir desta quinta-
-feira (8). Capitaneada pelas meda-
lhistas olímpicas Rafaela Silva e 
Mayra Aguiar, além do peso pesado 
David Moura, a equipe formada por 
13 judocas entra na competição con-
tinental disposta a manter a tradição 
de pódios da modalidade. Ao lado da 
experiência, 10 atletas farão suas 
estreias no evento.

Diferentemente de outras edições 
de Pan, que abriram a programação 
com o judô logo na primeira semana, 
dessa vez, a agenda da modalidade 
ficou para o final do evento. Os com-
bates vão de hoje a domingo, último 
dia da competição, no ginásio da 
Villa Deportiva Nacional.

Em abril deste ano, grande parte 
dos convocados para Lima 2019 
participou do Campeonato Pan-Ame-
ricano de Judô, também em Lima, 
que serviu como evento-teste para 
os Jogos. Na prévia, a seleção con-
quistou 15 medalhas individuais (4 
ouros, 8 pratas e 3 bronzes), além 
do título por equipes, prova que não 
vai acontecer desta vez.

Judô tenta manter
hegemonia no Pan

Histórico
O judô brasileiro participou de 13 
edições de Jogos Pan-Americanos e se 
consolidou como uma das potências 
do continente, somando 125 medalhas 
na história da competição. Foram 36 
ouros, 35 pratas e 54 bronzes conquis-
tados por judocas brasileiros de São 
Paulo 1963 a Toronto 2015. No quadro 
geral de medalhas do judô, o Brasil 
ficou em primeiro lugar nas últimas 
duas edições - Toronto e Guadalajara, 
além de liderar também os quadros de 
San Juan 1979 e Indianápolis 1987. O 
melhor desempenho da história foi em 
Guadalajara, quando o País conquistou 
seis ouros, três pratas e quatro bronzes.

A equipe
Em Lima 2019, o Time Brasil será 
representado por 13 judocas, com um 
desfalque de última hora no meio-pesado 
masculino após lesão de Leonardo Gon-
çalves (100 kg). Estarão em ação em Lima: 
Larissa Farias (48 kg), Larissa Pimenta (52 
kg), a campeã olímpica Rafaela Silva (57 
kg), Aléxia Castilhos (63 kg), Ellen Santana 
(70 kg), a bicampeã mundial Mayra Aguiar 
(78 kg) e Beatriz Souza (acima de 78 kg); 
ao lado de Renan Torres (60 kg), Daniel 
Cargnin (66 kg), Jeferson Santos Júnior (73 
kg), Eduardo Yudy Santos (81 kg), Rafael 
Macedo (90 kg) e o campeão de Toronto 
2015, David Moura (acima de 100 kg). 

COB
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