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Extinção da Cettrans
deve levar seis meses
Com aval da Câmara dos Vereadores, o prefeito Leonaldo Paranhos dá início agora 
ao processo de extinção da Cettrans. Ele acredita que em seis meses tudo isso já 

esteja concluído e a autarquia Transitar já esteja operando. l Pág. 3

Faxina
Os veículos que estão no 
pátio da 15ª SDP, no Centro 
de Cascavel, estão sendo 
levados para um terreno da 
Ferroeste, onde ficarão até 
que sejam leiloados. 
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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O valor de uma boa 
filosofia de vida

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Sol

Juarez Alvarenga é advogado e escritor

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘Uma boa doutrinação da vida exige de nós desprendimento de con-
ceitos estáticos e anacrônicos. Ter um baú onde colocamos nossas expe-
riências vivenciais é possuir um tesouro milionário. 

Muitas pessoas aproveitam o empurrão que a vida dá para cair no 
abismo e nele permanecer definitivamente. Os amantes da vida são tam-
bém amantes dos problemas solucionados. Abismo nunca pode ser uma 
residência eterna. 

Devemos sair de elevador e, como turistas, mudar para lugares altos 
de horizontes. 

Se não tens dinheiro para pagar aluguel do abismo e for despejado 
pela vida, se contenta que cairá num castelo psicológico.

Se a vida aumenta sua força e se torna inevitável a caída no buraco, 
cabe dentro dele buscar soluções para saída e não lamentações que são 
instrumentos de sua permanência definitiva.

Idealizar a vida é um processo de manutenção da felicidade. Mas 
devemos compreender que as adversidades estão inseridas na felicidade 
desde que resolvidas.

Os sonhos devem ser a antessala para o concreto. E este espaço sem 
portas deve ser penetrado com muita determinação. Quando as utopias 
são amarradas a realidade atinge alturas surpreendentes. Soltas, são 
devaneios inseridos no fracasso. 

Se sua vida está parada, é sinal de que está estagnada, então é a 
hora de deitar na rede e refletir calmamente que chegará a lugares além 
de sua perspectiva.

Devemos ser eternos iniciadores de obras. Arremate obras antigas e 
simultaneamente inicie obras no nascedouro.

Cabe a nós transformar problemas em soluções. Tristezas em ale-
grias. E a vida em picadeiro e nós, como malabaristas, atingir o céu com 
a confiança de quem não tem rede embaixo de proteção. 

Não acreditar que a existência é mágica, mas tentar ser mágico de 
seu mundo interior. Quanto mais cedo sairmos do abismo, mais felizes 
ficaremos. Sua durabilidade na base do buraco faz impregnar nossas asas 
no chão impedindo de voos com acrobacias.

Devemos, porém, ter uma boa filosofia da vida, juntamente com ações. 
Não adianta teorizar a vida com sabedoria se não agimos, como também 
não adianta agir sem uma razão para viver. E essa razão é gratuidade 
em que o amor germina e nos traz a sensação de felicidade homérica 
que nos proporciona.

Uma boa filosofia de vida é melhor do que uma pomposa conta ban-
cária. Torna nosso interior brando e nossas vidas polidas.

 Procurador da 
República Felipe 
D’Elia Camargo, 

integrante da 
força-tarefa Lava Jato do 
MPF no Paraná, sobre o 
esquema de corrupção 
envolvendo as conces-
sionárias de pedágio 

Ecocataratas e Ecovia.  
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“Os fatos revelados pela 
empresa colaboradora e 

as provas trazidas por ela 
reforçam o fato de que o 

pagamento de propina e o direcio-
namento de atos administrativos 
eram a ‘regra do jogo’ no âmbito 

das concessões de pedágio no 
Paraná em um típico ambiente de 

corrupção sistêmica”. 
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Interesses no fim da Cettrans
Foi intenso o bate-boca na Câmara ontem. Diante da posição 
favorável de Rafael Brugneroto (PSB) à extinção da Cettrans, 

o vereador Sebastião Madril (PMB) rebateu alegando que 
há interesses particulares do colega. Madril disse que 

Brugnerotto está no cargo devido ao pedido de afastamento 
de Gugu Bueno (PR), cujo pai, Reinaldo Bueno, está no 

quadro de funcionários da Cettrans - o salário de R$ 6 mil 
-, nomeado em abril para ajudar no processo de extinção: 
“Não sou pau mandado e não sou filho de pai assustado”, 

retrucou Brugnerotto.

Novos uniformes
A Secretaria de Educação pretende comprar mais kits 

escolares de uniformes para os alunos da rede municipal. 
Foram reservados R$ 5,746 milhões para o certame 
marcado para o dia 26, às 9h. A vencedora terá que 
disponibilizar as peças por um período de 12 meses.

O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) acom-
panhou o resultado da 
votação da extinção da 
Cettrans (Companhia de 
Engenharia de Transporte 
e Trânsito). Ele pretende, 
imediatamente, sancionar 
o projeto e em seguida 
terá início o trâmite para a 
criação da Transitar. 

Paranhos acredita 
que em seis meses será 
possível resolver todas 
as pendências burocráti-
cas, como convênios com 
órgãos estaduais e fede-
rais. “Começaremos efeti-
vamente com a liquidação 
da Cettrans, levantando 
números, custos e tam-
bém a aprovação da cons-
tituição da nova autarquia, 
que terá outro orçamento, 
diferente da Cettrans”.

O economista Vander 
Piaia está entre os cotados 
para assumir o cargo de liqui-
dante, que é o responsável 
por apurar cargos manti-
dos e os cortados. “Agora, 
com a decisão da Câmara, 
vamos conversar com ele 
[Vander]. Faremos isso o 
mais rápido possível”. 

O presidente da Cet-
trans, Alsir Pelissaro, será 
mantido e transferido para 
a nova autarquia. “Ele, mais 
do que ninguém, conhece 
os números da Cettrans”. 

Ainda não está claro 
para o prefeito como fica-
rão os impostos, se já 
serão extintos a partir da 
publicação da lei da extin-
ção, fator que agora passa 
a ser analisado. 

Em relação aos 28 apro-
vados em concurso para 
agentes de trânsito, Para-
nhos afirma que serão con-
vocados para que possam 

Política?
Possível liquidante que 
será nomeado para a 
tramitação da extinção da 
Cettrans, o economista 
Vander Piaia foi lembrado 
por Madril. Na avaliação 
dele, tudo não passa de 
um jogo político - o salário 
será de R$ 10 mil. “Piaia 
é presidente estadual do 
PTB. Vai ficar até 15 anos 
para liquidar a Cettrans e 
vai apoiar o prefeito atual. 
Não adianta se iludir. Não 
estão pensando no bem 
da população, mas em 
fortalecer os aliados para 
a próxima campanha”, 
atacou.

Resultado
O trabalho da Comissão 
Permanente de Defesa 
ao Direito do Consumidor 
vem dando resultados e 
ganhando notoriedade 
devido ao empenho do 
vereador Celso Dal Molin. 
Em recente cobrança, 
a empresa responsável 
por caixas eletrônicos 
de supermercados foi 
notificada e respondeu 
aos parlamentares sobre 
a falta de dinheiro nos 
equipamentos entre os 

dias 6 a 12 de cada mês. 
Alegaram que o problema 
está corrigido.

Telefonia na mira
Os famosos orelhões 
deverão ser instalados 
em pontos estratégicos 
definidos pela Comissão 
de Direito de Defesa do 
Consumidor: no Procon e 
nos terminais de ônibus de 
Cascavel. As ligações locais e 
os interurbanos a fixos serão 
gratuitos. Em recente reunião, 
a diretora da empresa Oi, 
Kátia Garbin, informou que 
em breve será instalado 
sistema 4G nos Distritos São 
João e Rio do Salto. Por lei, 
a empresa deve manter 267 
orelhões na cidade.

Combustível
Definida a nova empresa 
responsável pelo 
gerenciamento e pelo 
controle de fornecimento 
de combustíveis, em redes de 
postos credenciados, por meio 
de cartões magnéticos para 
os órgãos da administração 
pública municipal: a Neo 
Consultoria e Administração de 
Benefícios. Em 12 meses, ela vai 
administrar R$ 7,7 milhões.

Extinção da Cettrans
levará seis meses

fazer o curso. “Não havia 
autorizado antes, pois em 
60 dias não poderemos 
pagar os salários com recei-
tas de multas. A criação da 
autarquia reduzirá os cus-
tos, equilibrando o caixa. 
Como precisamos desses 
servidores, eles serão cha-
mados imediatamente”.

VOTAÇÃO 
ESMAGADORA

A maioria dos verea-
dores decidiu ontem, em 
duas sessões extraordi-
nárias, pela extinção da 
Cettrans e pela criação 
da Autarquia Municipal 
de Mobilidade, Trânsito 
e Cidadania, a Transitar. 
Foram 13 votos favoráveis 
e seis contrários. 

A sessão contou com 
plenário lotado de servi-
dores da Cettrans. 

A discussão começou 
com a votação do parecer 
contrário da Comissão de 
Segurança e Trânsito, que 
apontava divergências no 
projeto e um risco de elevado 
prejuízo - superior a R$ 40 
milhões - devido à possibili-
dade de ações trabalhistas. 

Apesar do aler ta da 
comissão, a base gover-
nista defendeu que os 230 
servidores poderão ser 
transferidos da empresa 
pública para a autarquia. 
“A transposição é possí-
vel devido a um parecer 
do STF [Supremo Tribunal 
Federal]”, disse o vereador 
Misael Júnior (PSC). 

Ao fim da votação, o 
sindicato que representa 
os servidores da Cettrans 
informou que ingressará 
na Justiça contra a decisão. 
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Após derrota na disputa à Prefei-
tura de Cascavel, o advogado e ex-ve-
reador Aderbal de Holleben Mello volta 
ao cenário político local como um dos 
candidatos à presidência do Diretório 
Municipal do PT (Partido dos Traba-
lhadores), com a chapa Sempre na 
Luta. A eleição está marcada para 8 
de setembro. Urnas eletrônicas cedi-
das pela Justiça Eleitoral serão usadas 
para o processo. A atual presidente do 
PT em Cascavel é Dani Braz.

O advogado ocupou uma cadeira 
no Legislativo por cinco mandatos 
consecutivos e agora diz que quer 
restabelecer a origem do PT em Cas-
cavel. “Precisamos reorganizar o PT 
para que possa se for talecer e ser 
instrumento de luta de resistência 
contra os desmontes dos direitos tra-
balhistas, assegurar a Constituição 

Aderbal promete volta do “PT raiz”
Cidadã, resguardar a dignidade do 
povo brasileiro”.

Sobre a situação atual do partido 
no âmbito municipal, Aderbal consi-
dera que faltou maior envolvimento 
em debates e até mesmo de organi-
zação dos membros da sigla. “Infe-
lizmente o PT nos últimos dois anos 
ficou adormecido, com poucas reu-
niões e não atuou coletivamente por 
omissão da maioria dos diligentes. 
Precisamos resgatar, reorganizar os 
núcleos de base, aumentar a funda-
mentação política social, reatar os 
laços com as organizações popula-
res e os sindicatos para recriarmos a 
resistência popular”.

Apesar do elevado número de filia-
dos, a representação política caiu a zero. 

O último vereador eleito pelo PT, 
Jorge Bocasanta abandonou a sigla. 

Para as eleições do ano que vem, 
Aderbal quer que o PT lance candi-
dato próprio ao Paço de Cascavel. 
“Vamos resgatar o que chamo de 
campanha franca e sincera - não 
fazer mais como alguns do PT fize-
ram: campanhas idênticas aos par-
tidos conservadores de direita com 
bela propaganda, gastos elevados 
e sem conteúdo. Vamos fazer uma 
campanha como fazíamos originaria-
mente, modesta, mas com propostas”. 

Segundo ele, um grupo já elabora 
o plano de governo do PT para as elei-
ções de 2020. 

Em breve você acompanha a entre-
vista da chapa adversária, cuja can-
didata à presidência do PT é Glades 
Helena Rossi. 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br



n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá
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 Evento discute a obesidade 
Com o tema “Mais Saúde, Todos juntos contra a Obesidade”, será realizado 

nesta quinta-feira (15), na Unioeste, o 4º Encontro da Atenção à Obesidade em 
Cascavel, doença que atinge patamares nunca antes vistos no País e no mundo. 

O evento reunirá secretários municipais de toda a macrorregião oeste do 
Paraná, profissionais e acadêmicos da área da saúde. É organizado pelo GAO 

(Grupo de Atenção à Obesidade), formado por representantes do HU (Hospital 
Universitário), da 10ª Regional de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, 

Cultura e Esportes e do Centro Universitário FAG.
O evento será aberto com a palestra Visão do Ministério da Saúde, pela nutricio-
nista Isabel Cristina Moutinho Diefenthaler, da coordenação-geral de Alimenta-

ção e Nutrição do MS.  O credenciamento começa às 8h, no auditório do câmpus 
de Cascavel. 

Com o objetivo de aprofundar a 
formação de educadores, a Escola 
de Consultoria e Pós-Graduação 
Fronesis, de Cascavel, organiza 
um projeto de ação humanitária na 
cidade de Pemba, em Moçambique. 

Serão desenvolvidas metodo-
logias de qualificação com pro-
fessores da UCM (Universidade 
Católica de Moçambique) e da 
Escola Municipal de Pemba. Seis 
pessoas já estão confirmadas no 
projeto. Serão dois grupos e cada 
um atuará em uma instituição.  

Outras 14 vagas estão disponí-
veis: “As pessoas confirmadas são 
alunas de pós-graduação da escola, 
mas pessoas da comunidade tam-
bém podem participar. Nós defini-
mos o limite de 20 pessoas devido 
à logística. Precisamos fazer a 
gestão das pessoas, de modo que 
elas tenham suporte e segurança”, 
explica a coordenadora do projeto, 
Daniela Martins Simões.

O projeto “Ação Humanitária 
Moçambique” será realizado de 
6 a 27 de novembro. De acordo 
com Daniela, a escolha do local 
foi pela dificuldade que o país 
enfrenta: “Escolhemos Moçambi-
que pela precariedade local. Eles 
têm uma história de muita miséria 
e passam por dificuldades política 
e econômica, principalmente após 
os ciclones que atingiram o país”. 

A proposta tem dois objetivos 
principais: “O primeiro objetivo é 
fazer uma ação humanitária, já o 
segundo é fazer um intercâmbio 
cultural e científico, analisando 
o diferente contexto em que 

Ação humanitária 
vai a Moçambique

estaremos inseridos”. 
Todo o trabalho realizado em 

Moçambique será voluntário. Quem 
participar deverá custear as pas-
sagens de ida e volta, mas a hos-
pedagem e a alimentação serão 
custeadas pela UCM.

Esse será o primeiro trabalho 
internacional realizado pela escola, 
mas Daniela conta que o objetivo é 
promover outras ações voluntárias 
internacionais.  

Como participar
Quem tiver interesse em 
participar do projeto “Ação 
Humanitária Moçambique” 
deve entrar em contato com a 
Escola Fronesis pelo telefone 
(45) 99965-7106 e agendar 
um horário para tirar dúvidas e 
saber mais sobre o projeto. 
A coordenação busca pessoas 
da comunidade com formações 
diferentes. “Pessoas que traba-
lham com medicina alternativa 
ou complementar, nutricionistas, 
fisioterapeutas, para que pos-
samos fazer um trabalho mais 
amplo”, detalha Daniela Simões. 

VOLUNTÁRIOS confirmados do projeto
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Lâmpadas já 
queimadas 
A Secretaria de Comunicação de 
Cascavel explicou que “não tem 
como prever que as lâmpadas subs-
tituídas queimarão novamente”, 
mas informou que a intenção do 
prefeito Leonaldo Paranhos é de 
que sejam adquiridas cerca de 8 mil 
lâmpadas de LED para que 30% das 
luminárias das principais vias da 
cidade sejam desse material, que 
tem maior durabilidade.  

Cascavel inicia estudos para 
Clínica-Escola do Autista

“Um ato pioneiro em todo o 
Brasil, de humanidade e de sen-
sibilidade”, assim foi classificada 
por Berenice Piana a assinatura do 
prefeito Leonaldo Paranhos autori-
zando o início dos estudos para a 
criação da Clínica-Escola de Autis-
tas em Cascavel, ato que abriu, 
ontem à tarde (13), o evento que 
apresentou o projeto que é modelo 
em duas cidades do Rio de Janeiro 
e em Santos (SP), no auditório da 
Prefeitura de Cascavel.

“Nenhum prefeito fez isso numa 
primeira apresentação e o senhor, 
Paranhos, acreditou nessa pro-
posta, pela sensibilidade do seu 
coração. É uma luta histórica reco-
nhecer os direitos da pessoa com 
transtorno do espectro autista 
e nós só temos que agradecer a 
abertura que estamos tendo em 
Cascavel e a humanidade com que 
fomos recebidos nesta cidade”, 
enfatizou Berenice, que é embai-
xadora da Paz pela ONU e União 
Europeia, título reconhecido pelo 
Ministério das Relações Exterio-
res. Ela também é coautora da Lei 
Federal 12.764/2012, que institui 
a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista.
A Lei Berenice Piana reconhece 

o autismo como uma deficiência, 
estendendo aos autistas, para efei-
tos legais, todos os direitos previs-
tos para pessoas com algum tipo 
de deficiência. Mãe de três filhos, 
sendo o caçula autista, Berenice 
veio a Cascavel a convite do Caut 
(Centro de Apoio, Convivência e 
Defesa dos Direitos de Autistas 
de Cascavel) e com apoio da Apae 
par tilhar o projeto por ela idea-
lizado e implantado em Itaboraí 
(RJ), em 2014. A Clínica-Escola 
do Autista do Brasil também já foi 

implantada em São Gonçalo este 
ano, e a Santos está pronta para 
ser inaugurada.

Já prevendo a instalação do 
novo ambiente até o fim do ano, 
o prefeito autorizou a aber tura 
de um chamamento público para 
definir a entidade por meio da 
qual se possa contratar uma 
equipe multidisciplinar, incluindo 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tera-
peuta ocupacional, psicopedagogo, 
nutricionista e neuropediatra, entre 
outros, assim como um espaço em 
que os pais e profissionais possam 
definir para locação. 

SECOM

 O Mutirão de Iluminação Cascavel 
Iluminada começou dia 18 de maio e, 
mesmo após quase três meses de tra-
balho, ainda há muita reclamação pela 
cidade. Quem reside nos locais por onde 
as equipes já passaram mas não teve a 
rua atendida, terá de recorrer aos canais 
oficiais de comunicação, a Ouvidoria 156 
e o aplicativo Particity. 

Apagão: após o mutirão,
atendimento só pelo 156

De acordo com a Secretaria de Comu-
nicação de Cascavel, o mutirão deve con-
tinuar por mais um mês, conforme as con-
dições climáticas. 

As equipes ainda devem passar ainda 
pelo Conjunto Belmont, pelo Bairro Lago 
Azul e finalizar a Região Central e os Bair-
ros Parque São Paulo e Cancelli. 

n Reportagem: Milena Lemes
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Espaço APAExonado

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
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Com o tema “Família e pessoa com 
deficiência, protagonistas na implemen-
tação das políticas públicas”, a Apae de 
Cascavel definiu a programação oficial 
da Semana Nacional da Pessoa com Defi-
ciência Intelectual e Múltiplas, de 21 a 31 
de agosto, em Cascavel.A programação 
do dia 21 começa bem cedo, às 8h, com 
uma sessão de cinema dedicada a alunos 
e mães, no West Side. À tarde, será cele-
brada Missa em Ação de Graças na Igreja 
São José Operário. O dia 22 será reser-
vado a muita diversão. Nas pistas do Strike 
Big Boliche, com turmas às 8h30 e às 14h, 
e também por conta de um city tour pre-
parado para os alunos autistas da Apae.

O Cras cederá seu espaço no dia 23 para 
a programação da Semana Nacional da Pes-
soa com Deficiência Intelectual e Múltiplas. A 

Semana vai abordar a
adoção de políticas públicas

equipe de Assistência Social falará sobre o tra-
balho desenvolvido no setor (às 9h e às 14h). 

Um dos destaques da programação 
ocorrerá no dia 24 de agosto, com o Passeio 
Ecológico de Jipe. A “largada” será às 14h na 
Associação dos Jipeiros. A programação será 
retomada no dia 26, com a participação dos 
alunos da educação infantil e do ensino fun-
damental no Top Kids DB Cascavel. 

No dia 27 na Apae, os alunos da edu-
cação infantil assistem a uma contação 
de histórias com a professora Ruti Maria. 

No dia 28, no ginásio do Centro Espor-
tivo Ciro Nardi, vão ocorrer atividades 
recreativas aos alunos. No mesmo dia, 
pela manhã e à tarde, haverá palestra 
direcionada às famílias com o tema prin-
cipal da Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência, envolvendo as políticas públicas. 

O dia 28 ainda terá uma programa-
ção dedicada aos autistas, com ativida-
des recreativas no Seminário São José, e, 
no dia 31 de agosto, outra programação 
de destaque, com a Capoeira Inclusiva 
APAExonada, com batizado e troca de 
faixas, sob a regência do Mestre Ciência, 
o professor Orli Santos Rosa. 
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Britney, e Rock sugere que a irmã converse 
com o rapaz. Régis aconselha Maria da Paz 
a não registrar o contrato com Jô. Zé Hélio e 
Rock ajudam Téo a acessar o celular de Jô. A 
pedido de Rock, Agno abriga Leandro em seu 
apartamento. Antero diz a Maria que o registro 
do contrato já está feito e a fábrica está oficial-
mente no nome de Jô. Rock descobre que Jô 
tem um relacionamento com Régis.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luca vai até a casa de Mirela para se 

desculpar e resolver a “climão” entre os dois. 
Nancy vai até a comunidade atrás de Waldis-
ney e descobre algumas mentiras que o namo-
rado contou. Jeff e Brenda contam a Gleyce 
sobre seu namoro. Durval e Fernanda tentam 
conversar com Raquel para saber o motivo de 
sua rebeldia. Filipa pede para seu pai dar um 
jeito de coloca-la no Campo de Férias. Nancy 
encontra Walter Elias na comunidade e fica 
desconfiada. O pai de Gabi se encontra com 
Vini e tem uma conversa séria com o garoto.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Meire acusa alicia de ser uma ladra de 

cargo. Pedro e helena percebem que Mantei-
guinha se perdeu, mas logo o avistam próximo 
de uma outra cachorra poodle. Helena recebe 
um panfleto sobre um show da banda C1R e 
diz para Pedro que podem levar as crianças do 
vilarejo para assistir. Fiorina contrata Luís para 
lhe ajudar com a venda do sorvete pelo vilarejo. 
Flora pensa em voltar a morar com os sobrinhos.

TOPÍSSIMA 
Madalena pede perdão a Rafael. Inês 

(Suzana Alves) afirma a Edevaldo (Eri John-
son) que ele teve caso extraconjugal com 
Graça (Rayanne Morais). Enviam a Pedro um 
pacote com parte do Veludo Azul manchado de 
sangue. Chantageado, Pedro fica em pânico. 
Bruno conta que Sophia tem que se dirigir à DP. 
Pedro arma para raptar Jade. Sophia afirma que 
não vai deixar sua cama por nada. Bruno agenda 
para um dia depois o depoimento de Sophia. 
Lara e Andrea se veem.
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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- EDSON BATISTA DE CASTRO E LUCIANE APARECIDA SAVI
2- CRISTIANO JULIO MICHEL E ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA
3- GUSTAVO HENRYQUE FONSECA DASSIE E EUGÊNIA GOMES DE SÁ FREIRE
4- FERNANDO APARECIDO DE ARAUJO E ELISANI RAMOS PEREIRA
5- MARINO AVILA JUNIOR E JOELMA DOS SANTOS CARVALHO
6- PETER SCHIRMER E DANIELI MICHELON DO VALLE
7- RODRIGO MANICA DE ALMEIDA E DANIELLE DE TONI
8- ROGER KOJI SARUHASHI E TAMARA GIRELLI MARAN
9- WILYAN MATEUS TONIAL E BRUNA FRANCO LEITE BRITO
10- ADRIANO HENRIQUE NOGARA E LAHRA BENTO DOS SANTOS
11- RODRIGO MARTINS E EMELLY LUDWIG 

MALHAÇÃO 
Marco encontra Peixoto, mas perde Góes 

de vista e teme por sua segurança. Tadeu 
fotografa Cida com Nina. Filipe fala com Lígia 
sobre a atuação de Lara. Karina beija Madu-
reira. Marquinhos e Rafael armam para pre-
judicar Raíssa no concurso. Nanda come-
mora sua performance com Camelo, que 
não demonstra animação. Anjinha, Jaque-
line, Raíssa e Neide combinam a festa-sur-
presa de noivado para Carla. Lígia liga para 
Lara. Tadeu se aproxima de Cida e Nina. 
Nanda provoca Raíssa. Carla confronta 
Montenegro. Raíssa descobre que está 
sendo ironizada nas redes, e Anjinha acre-
dita que a culpada seja Nanda. Montenegro 
ameaça eliminar Raíssa do concurso, caso 
Carla não aceite suas condições. Marco e 
Madureira lutam por Carla na ONG.

ÓRFÃOS DA TERRA
Almeidinha afirma que foi vítima de uma 

armação e acusa Dalila de tê-lo prejudicado. 
Souza promete a Almeidinha que investigará 
seu caso. Cibele conta para Rania sobre suas 
sensações com Davi. Todos apoiam Almeidinha 
e Zuleika, e Jamil garante que Dalila pagará por 
seus crimes. Eva sofre com a partida de Omar, 
e Sara conforta a mãe. Ester pede que Latifa 
se converta ao judaísmo para ficar com Abner. 
Fauze confronta Dalila sobre a prisão de Almeidi-
nha. Miguel e Caetano incentivam Santinha a se 
afastar de Fauze, mas Rania diz confiar no rapaz. 
Benjamin se declara para Letícia e a beija. Rania, 
Laila e Jamil concluem que Dalila está mentindo 
sobre a paternidade do bebê.

A DONA DO PEDAÇO
Régis e Evelina temem que Maria da Paz 

tenha se precipitado ao passar a fábrica para o 
nome de Jô. Abel tem uma desconfiança sobre 
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As pessoas vão admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as portas! Se você con-
seguir conter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo crescente refor-
çará a sua energia.

Seu comportamento obstinado pode fazer com 
que você se isole. Faça um esforço para com-
preender os outros e muitas portas se abrirão 
se você o fizer. Tente suavizar os movimentos 
bruscos sem reflexos.   

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo 
a encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

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

A sinceridade de suas propostas fará com que 
você ganhe apoio das pessoas ao seu redor. 
Você terá a necessária autoconfiança para 
cumprir suas obrigações, mas seria bom se 
desprender mentalmente.

Você está projetando seus desejos nos outros. 
Não é o momento de se lançar em grandes dis-
cussões. Seria uma boa ideia reservar algum 
tempo para não pensar sobre assuntos atuais. 
Você está sobrecarregado de trabalho.

Seu bom senso o está guiando na direção 
certa. Alguns chamam isso de sorte, seja 
racional. Descarte certos hábitos que não estão 
ajudando você. Seria uma boa ideia rever seus 
hábitos alimentares.

Algumas dúvidas se tornam certezas. Você vê mais 
claramente o que precisa fazer. Você tem uma ideia 
mais clara das suas necessidades e conseguirá 
transformá-las em um triunfo. Você conseguirá um 
melhor equilíbrio entre descanso e atividade.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as portas! Se você con-
seguir conter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo crescente reforçará 
a sua energia.

Júpiter o está guiando na direção certa e você 
terá a inspiração para finalizar as questões 
atuais. Apesar de sua tendência a pensar 
muito, você vai manter uma visão equilibrada, 
tomando um pouco de ar fresco.  

Você vai estar mais animado para desfrutar 
dos prazeres da vida hoje. Você tem sido muito 
duro com você mesmo e precisa ouvir mais o 
seu corpo. Certos sinais são sinais evidentes 
de fadiga, o que não deve ser ignorado.

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, 
consolidando as coisas com as pessoas próximas 
a você e coloque as cartas na mesa. Você vai 
estar em excelente forma em geral, mas cuidado 
com o que come para ter mais energia.
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João (?),
último pre-
sidente da
Ditadura

Forma do
cabo do
guarda-
chuva

Liza Mi-
nelli, atriz e

cantora
dos EUA

Dinheiro
disponível
em uma
conta

A madras-
tra, em

"Cinderela"
(Lit.)

A Região
dos can-
gaceiros
(abrev.)

Discagem
Direta a

Distância
(sigla)

(?) Caymmi,
cantor de

"Velho
Piano"

(?) essen-
cial: é uti-
lizado em 
incensos

(?) de luxo:
é menos
exclusiva 
que a grife

(?)-arábica,
cola à base
de resina 

de árvores

Imposto 
sobre com-
pras inter-
nacionais

(?) Tiba,
escritor e
educador
brasileiro

Pátio
situado ao
redor de
igrejas

Gritos de
dor

Ônibus,
em inglês

Alcunha
Gênero dos
filmes de
Ben Stiller

Compro-
vante utili-
zado na tro-
ca de um
produto

(?) Cristo,
figura 

messiânica

Tipo de alvenaria de encaixe,
cujo uso reduz a necessidade de

cimento, areia e reboco

Estrutura responsável
por levar oxigênio e

nutrientes 
para o feto

Cidade 
grega onde
surgiram 

os primeiros
jogos de
verão da 
Antigui-
dade

Interjeição
de espanto
Mal do sé-
culo XXI, 
tido como
inimigo da

susten-
tabilidade

Caloria
(símbolo)

"Escherichia (?)",
bactéria que compõe

a flora intestinal
Anca (Anat.)

As da famí-
lia dos noi-
vos são re-
servadas

na festa de 
casamento

Cachaça (bras.)
A Cidade

dos Exageros (SP)

Pauta de (?): conjunto
de exigências,

geralmente apresen-
tadas por grevistas

Deixa de
insistir

Olavo Bi-
lac, poeta

Raciocina

Tubo para
coleta de
sangue

3/bus — iof. 4/coli — dori. 5/içami. 7/olímpia.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
20 
02 
03 
25

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

15ª vai virar escola
O secretário Rômulo Soares 

também havia prometido encon-
trar uma alternativa para desocu-
par o espaço onde hoje funciona 

a 15ª SDP e disponibilizar a estru-
tura para a Prefeitura de Cascavel 
colocar em prática o projeto “Da 
Cela pra Sala”, que visa à profis-

sionalização de detentos. 
Questionado se a retirada 

seria um primeiro passo para que 
isso ocorra, o prefeito Leonaldo 

Paranhos disse que ainda não há 
prazo definido, mas que as trata-
tivas com o Estado seguem. “A 

ideia é fazer o seguinte: tirarmos 
a delegacia dali, viabilizar outro 
prédio e o Estado passar aquela 
estrutura que lá existe hoje para 
o Colégio Wilson Joffre e fazer ali 
uma escola que queremos cha-
mar de Escola Profissionalizante 
dentro do projeto Da Cela para a 

Sala”, explica Paranhos.
Segundo o prefeito, a ideia 

é trabalhar o projeto para fazer 
uma cobertura entre o Colégio 

Estadual Wilson Joffre “ligando a 
Escola Profissionalizante e criar 
ali um museu, contando toda a 
história do minipresídio. É um 
projeto que envolve o Estado e 

estamos na dependência dele de 
passar isso para o Wilson Joffre 
para fazer a nossa parte, que é a 
questão da rua”, complementa.  

 Começou ontem (13) a remo-
ção dos veículos apreendidos que 
lotam o pátio da 15ª Subdivisão 
Policial de Cascavel. Os veículos, 
que já estão em condições de 
sucata, foram levados ao pátio da 
Ferroeste, nas margens da BR-277. 

A retirada era demanda antiga 
pleiteada ao governo do Estado 
e foi atendida pelo secretário de 
Segurança Pública, Rômulo Mari-
nho Soares, que esteve em Cas-
cavel há cerca de um mês.

A ação é realizada em parceria 
entre a Sesp (Secretaria de Segu-
rança Pública), o Departamento da 

Começa remoção de 
carros da 15a SDP

Polícia Civil e a Ferroeste, e tem 
apoio do Conseg (Conselho Comu-
nitário de Segurança de Cascavel), 
da Polícia Militar e da 15ª Brigada 
de Infantaria Mecanizada. 

DESTINAÇÃO
De acordo com a Sesp, a reti-

rada de veículos vem acontecendo 
em diversas delegacias do Estado. 

O terreno onde os veículos 
serão depositados foi cedido pela 
Ferroeste por um período, já que o 
material deve ir a leilão, em lotes 
de servíveis e inservíveis, ainda 
sem data marcada.

Veículos que ainda não passa-
ram por perícia ou têm relação com 
algum crime não esclarecido per-
manecerão no local. 

Ronaldo Urbanek, 37 anos, ficou 
gravemente ferido ao cair de sete 
metros de altura na manhã de 
ontem (13) em Cascavel. Ronaldo 
trabalhava na manutenção de 
um aparelho de ar-condicionado 
em uma concessionária na Ave-
nida Brasil no Bairro Pacaembu. 
De acordo com testemunhas, 

a estrutura em que ele estava 
cedeu e ele caiu. Não há informa-
ções se ele usava equipamentos 
de segurança. 

O homem sofreu um cor te na 
cabeça e diversos ferimentos pelo 
corpo e permanece internado no 
HU (Hospital Universitário) de 
Cascavel. 

Condenado à  
prestação de serviço
Luiz Carlos Giasson, inicialmente acu-
sado da tentativa de homicídio, foi 
condenado a seis meses em regime 
aberto por lesão corporal, durante 
júri popular ontem, em Cascvel. A 
acusação inicial foi desclassificada 
pelos jurados. Luiz foi condenado 
por esfaquear Marcos Wikoski de 
Oliveira. O crime foi registrado na 
madrugada do dia 9 de janeiro de 
2013, no Bairro Universitário, em 
Cascavel. A pena será substituída por 
prestação de serviços à comunidade.

Homem cai de sete metros 
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O vento forte e a baixa umidade 
do ar registrados na região oeste 
nos últimos dias oferecem condi-
ções propícias para queimadas. 
Somente nessa terça-feira foram 
registrados 11 incêndios ambien-
tais em Cascavel, tanto na área 
urbana quanto perto de rodovias. 

Um dos incêndios foi registrado 
às margens da BR-467, perto do 
acesso pela Rua Jorge Lacerda. O 
fogo se espalhou rapidamente pela 
vegetação seca e a fumaça atrapa-
lhou a visibilidade dos motoristas 
que trafegavam na rodovia. 

Nos 13 primeiros dias de 
agosto, nos 42 municípios atendi-
dos pelo 4º Grupamento de Bom-
beiros, foram registrados 105 
incêndios ambientais, 73 deles 
somente em Cascavel.

ALERTA
O monitoramento feito pelo Inpe 

(Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais), que leva em conta as 
condições climáticas, aponta risco 
crítico de fogo em toda a região 
oeste e no norte do Estado para os 
próximos três dias. Sem previsão 

Polícia investiga 
desaparecimento 

A Polícia Civil de Cascavel investiga o 
desaparecimento de Wagner Aparecido 
Lunardi Cauz, 39 anos. De acordo com 

a família, ele sumiu há 11 dias. “Ele 
estava na casa onde mora com a esposa 

e a filha... Eles estavam vendo filme, 
quando alguém chegou em um carro 
vermelho e ele foi atender. Como ele 
demorou, a esposa dele foi ver o que 

estava acontecendo e já não o viu mais”, 
conta uma irmã de Wagner.

Wagner trabalha como caminhoneiro. 
“Ele é uma pessoa reservada. Quase 
não fala da vida pessoal, mas nunca 

tinha sumido assim. O que é mais estra-
nho é que ele saiu sem levar carteira, 
celular nada. Saiu com a roupa que 

estava, um moletom preto, calça verme-
lha e chinelos”, relata a irmã.

Diligências de busca estão sendo reali-
zadas pela polícia. Qualquer informação 

sobre Wagner pode ser repassada de 
forma anônima pelos telefones 190 e 197.

Risco crítico: 11 
incêndios em um dia

WAGNER saiu de casa sem levar o celular e documentos 

VENTO forte espalhou rapidamente as chamas na 
vegetação seca às margens da BR-467

AÍLTON SANTOS

de chuva, a situação não tem pre-
visão para melhora. 

De acordo com o Simepar (Sis-
tema Meteorológico do Paraná), 
existe probabilidade de chuva no 
dia 27 de agosto, mas apenas 2,4 
milímetros.   
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O Cascavel Futsal Feminino não conseguiu 
fazer o dever de casa diante da equipe de 
Cantagalo e acabou derrotado por 1 a 
0 no domingo (11), no Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto, em seu último compro-
misso em casa pela fase classificatória da 
Série Ouro do Campeonato Paranaense. 
Agora, as cascavelenses, que antes vinham 
de derrota para Cianorte e Ponta Grossa, 
duelarão em Maringá pelo direito de 
avançar em quarto lugar às quartas de final. 
O duelo, válido pela última rodada da 1ª 
fase, será neste sábado, às 19h30. 

 O esporte da bola laranja pro-
porcionará um dia de disputas e 
encontros neste sábado (17), com o 
2º Festival Bola na Cesta, organizado 
pela Abasmavel (Associação do Bas-
quete Masculino de Cascavel) e que 
será realizado no Ginásio da Unopar, 

Festival Bola na Cesta
e 1ª Copa de Basquete

Quadrangular
Paralelamente ao Festival Bola na 
Cesta, o Ginásio da Unopar recebe 
neste sábado (17) e domingo (18) a 
1ª Copa Cascavel de Basquetebol, 
promovida pela da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Esporte e que 
contará com os times de Altonia, 
Guarapuava/Pato Branco e Mundo 
Novo (MS), além da Abasmavel/
Cascavel, comandado pelo profes-
sor Pedro Souza Filho. O quadran-
gular, além de difundir a prática do 
basquete, tem como objetivo servir 
de preparação para a fase final dos 
Jogos Abertos do Paraná, que serão 
de 23 a 29 de agosto em Ivaiporã.

Campeão na edição 2018 dos Jeps (Jogos Escolares da Juventude), a equipe do Colégio Cristo 
Rei/Abasmavel Sub-17 ficou com o vice-campeonato este ano, na fase final da 66ª edição da categoria 
A (15 a 17 anos) da competição, encerrada sábado (10) em Foz do Iguaçu. Na disputa pelo título, 
a equipe cascavelense perdeu para o time do Colégio Estadual Frentino Sackser, de Marechal Cândido 
Rondon, por 88 a 55. Antes, os cascavelenses haviam vencido os representantes de Jaguariaíva (128 
a 20), Terra Rica (96 a 54), Curitiba (104 a 46) e Castro (112 a 49).

Unidade Lago, a partir das 8h.
O evento vai reunir crianças e 

adolescentes que fazem parte dos 
polos de treinamento coordenados 
pela Associação. A expectativa é de 
que mais de 60 atletas, além de 
pais e toda a comunidade escolar, 

participem do Festival.
A Abasmavel investe na divul-

gação do basquete nas escolas 
públicas de Cascavel por acreditar 
no papel determinante do esporte 
tanto no desenvolvimento físico como 
no amadurecimento emocional das 
crianças, dando a elas novos objeti-
vos e oportunidades de vida. Atual-
mente, são seis polos de ensino da 
modalidade na cidade, sendo quatro 
em colégios estaduais, um em escola 
municipal e um no Ciro Nardi (ver 
locais mais abaixo).

ABASMAVEL

FÁBIO DONEGÁ
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Depois da vitória por 5 a 
1 sobre o time de Mate-
lândia, no sábado (10), 
o Cascavel Futsal se volta 
agora para a Liga Nacio-
nal. Nesta quarta-feira, 
às 23h, a delegação da 
Serpente embarca rumo a 
São Paulo, onde enfren-
tará a Intelli na sexta-feira 
(16), às 20h15, em São 
Carlos. Será o penúltimo 
compromisso da equipe 
cascavelense na fase 
classificatória. O último será 
dia 24 (sábado) em casa, 
contra o São José (SP). 
O Cascavel Futsal treina às 
9h30 e às 16h30 desta 
quarta-feira no Ginásio da 
Coopavel antes de seguir 
ao interior paulista. 

Local do primeiro Território Cida-
dão do interior de Cascavel, o 
Distrito do Rio do Salto será 
palco neste domingo (18), a par-
tir das 9h30, do 2º Torneio Femi-
nino de Futebol Suíço, realizado 
pela Associação de Moradores 
da localidade e a Secretaria de 
Cultura e Espor tes. 

De acordo com a presidente da 
Associação, Franciele Fausto, no 
ano passado 11 equipes se inscre-
veram para a competição, e para 
esta edição já há 21 times inscri-
tos, e são esperadas 24 equipes.

“Inicialmente, prevíamos que no 
máximo 15 equipes inscritas, mas 
o interesse em participar superou 
nossas expectativas. Virão equipes 
de Anahy, Medianeira, Toledo, Nova 
Prata do Iguaçu, Braziliana e de 
Cascavel, incluindo a sede do muni-
cípio e os distritos. Não, imagináva-
mos que o nosso torneio pudesse 
crescer tanto”, explica Franciele.

A grande procura animou os 

Sub-19
O FC Cascavel conseguiu novamente 
frear o líder Coritiba, pelo Grupo I da 2ª 
fase do Paranaense de Futebol Sub-19, 
com um empate por 1 a 1, sexta-feira, 
no Estádio Olímpico. Foi o segundo 
ponto do time cascavelense nesta etapa 
da competição. O outro foi conquistado 
também contra o Coxa, mas em Coritiba 
(1 a 1). Sem chances de avançar de fase, 
a Serpente Aurinegra se despedirá do 
Estadual novamente em casa. Neste 
sábado, receberá o Paraná Clube, às 
15h, pela última rodada. O Coritiba 
lidera a chave com 9 pontos, seguido 
por Paraná, com 8, Operário, com 7, e 
FC Cascavel, com 2.

Futebol Suíço Feminino
organizadores. “Estamos feli-
zes, porque no início queríamos 
apenas realizar um torneio para 
as mulheres, já que muitas aqui 
jogam futebol e não havia nenhum 
evento da modalidade para nós. E 
agora o torneio cresce e o envol-
vimento da região também”, con-
tinua a presidente da associação 
de moradores.

Além das disputas, que não 
impõem limite de idade para as 
participantes, haverá premiação 
coletiva e individual e um almoço 
de confraternização no Distrito.

 Bom de Bola
A fase classificatória da fase municipal dos Jogos Escolares Bom de Bola 

chega ao fim nesta quarta-feira, em Cascavel. Serão quatro jogos no Estádio 
Olímpico e outros quatro no Ninho da Cobra, às 9h, às 10h15, às 14h e às 

15h15, em ambos os locais. Ontem, o destaque foi o time masculino A (15 a 
17 anos) do Colégio Estadual Victório Emanuel Abrozino, que goleou por 9 a 0 
a equipe do Colégio Estadual do Campo Octávio Tozo. Hoje, a expectativa fica 
para o duelo entre os times B (12 a 14 anos) do Colégio Estadual Marilis Faria 
Pirotelli e do Colégio Marista, que têm 100% de aproveitamento com golea-

das na competição. O duelo será às 14h no Ninho da Cobra.

AÍLTON SANTOS
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JOGAM HOJE
COPA DO BRASIL

21h30 Grêmio x Athletico-PR
SUPERCOPA DA EUROPA

16h Liverpool x Chelsea 

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Athletico-PR e Grêmio iniciam nesta quarta-feira a disputa por uma vaga para a decisão da Copa do 
Brasil. Gaúchos e paranaenses se enfrentam às 21h30 na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da 
semifinal da competição. O jogo da volta será no dia 4 de setembro, na Arena da Baixada. Com 
seu time titular, o Furacão vem da conquista do título da Copa Levain, na qual derrotou o Shonan 
por 4 a 0, no Japão. Antes, havia perdido por 2 a 0 para o Boca Juniors, pela Libertadores. No 
fim de semana, com os reservas, perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, pelo Brasileirão. Já o Grêmio, 
também com reservas, perdeu para o Flamengo por 3 a 1, sábado passado, pelo Campeonato 
Brasileiro. Nesta noite, o técnico Renato Gaúcho conta com todos os jogadores à disposição.  

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B

 Atlético-GO ?x? Oeste
 Coritiba ?x? B. de Pelotas

LIGA FUTSAL
 Joinville ?x? Pato

FUTSAL SÉRIE OURO
 D. Vizinhos ?x? Foz Cataratas
 Toledo ?x? Marreco  

Vencedor da Liga dos Campeões 
e da Liga Europa, Liverpool e Chel-
sea, respectivamente, decidem o 
título da Supercopa da Uefa nesta 
quarta-feira (14), às 16h (de Bra-
sília). A partida terá transmissão 
ao vivo no Facebook, pelas pági-
nas da Liga dos Campeões e do 
Esporte Interativo.

Atual campeão da Champions, o 
Liverpool não poderá contar com o 
goleiro Alisson, lesionado durante 
a vitória sobre o Norwich, por 4 a 
1, na rodada de estreia da Premier 
League, na sexta-feira (9). Adrián 
será o seu substituto, enquanto 

Supercopa da Europa
Lovren, em meio a rumores sobre 
uma possível transferência para a 
Roma, foi afastado da equipe.

Os Reds chegam após alguns 
resultados negativos na pré-tem-
porada. O time perdeu para Borus-
sia Dor tmund, Sevilla e Napoli, 
empatou com o Sporting e ganhou 
apenas do Lyon. O trio de ataque 
formado por Salah, Mané e Firmino 
está confirmado nesta tarde.

Já o Chelsea, terceiro colocado 
da última Premier League, vem 
mais fraco para a atual temporada, 
sem Eden Hazard, que foi para o 
Real Madrid, e David Luiz, reforço 

do Arsenal. A principal contratação 
até agora foi de Mateo Kovacic, 
ex-Real Madrid. 

Neymar
O futuro de Neymar no PSG deve ser 
definido nos próximos dias. Ontem, 
uma comitiva do Barcelona formada 
pelo empresário Javier Bordas, pelo 
secretário técnico Eric Abidal e pelo 
especialista no mercado brasileiro, 
André Cury, embarcaram a Paris para 
formalizar o primeiro contato pelo 
camisa 10 do PSG. Os clubes coloca-
ram suas condições iniciais e apara-
ram algumas arestas. O PSG recebeu 
a delegação do Barcelona e, pela 
primeira vez, sinalizou que aceita 
receber atletas do time espanhol 
como moeda de troca na operação. 
O principal nome envolvido foi o de 
Philippe Coutinho, na mira também 
do Bayern de Munique.

ATHLETICO
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