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 O CMS (Conselho Municipal de Saúde) aprovou ontem à noite a criação do PAI (Programa 
de Atendimento Imediato), que, dentre outras funções, dá aval para o Município comprar 

leito de UTI na rede privada para pacientes com risco iminente de morte. 

CMS aprova o PAI, que
autoriza compra de leitos
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Foco
O Cascavel Futsal 
voltou aos treinos 
ontem para uma 

semana de bastante 
trabalho com um 

foco: jogo contra o 
São José, sábado (24), 
em casa. A partida é a 
última da Serpente na 
primeira fase da Liga 
Nacional e a missão 
é buscar os pontos 
antes da definição 
dos confrontos das 

oitavas de final. 

Destruição
Uma estrutura na Avenida Tito Muffato, no 
Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel, 

foi totalmente consumida pelo fogo ontem 
à noite. O local já abrigou um escritório 

mas estava abandonado. A suspeita é de 
que vândalos colocaram fogo.

Carro atinge poste 
e deixa bairros sem 
água nem energia 
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AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS
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Família - marca que permanece 
para sempre em nós

Nublado com solNublado com sol Sol

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

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘

Nublado com chuva

Para melhor entendermos a relação com nossos pais, poderíamos 
recorrer à imagem da árvore da terra. Desde que iniciamos a vida 
nesse mundo, a relação com nossos pais se assemelha muito à planta 
com o terreno onde ela está plantada. Desde a semente, a árvore 
absorve da terra tudo o que a faz crescer. Tudo o que a faz ser o que 
é, foi sugado da terra e do seu ambiente. Ela tem as raízes que são 
aquilo que a mantém de pé e por elas recebe nutrientes, bem com a 
luz do sol e o intercâmbio de nutrientes do seu ambiente.

Com o ser humano acontece algo muito parecido. Quando nós saí-
mos da vontade de Deus somos plantados dentro de uma família, com 
pai, mãe, irmãos... Ali recebemos uma carga genética. Como a árvore 
terá sempre suas raízes cravadas na terra, onde iniciou sua vida, nós 
também teremos sempre a marca de nossos pais, de nossa família. 

As nossas relações familiares vão construindo aquilo que somos 
e essas marcas permanecerão para sempre em nós. Até poderemos 
arrancar a nossa planta e transportá-la para outro terreno, mas jamais 
poderemos arrancar de nós os nossos pais. Por isso, essa relação 
saudável com nossas raízes é muito importante. Embora possa haver 
feridas, até profundas, dentro de cada um de nós precisa haver a 
disposição para o perdão. Eu preciso perdoar e curar as feridas que 
estão nas minhas raízes. 

As raízes emocionais e afetivas continuaram sempre ligadas à 
origem, aos pais que nos geraram. Transportar uma árvore é possível, 
mas transportar a herança genética, isso não conseguimos.

Isso não pode significar que eu não possa evoluir, ser melhor, 
dispensar os medos, largar o temperamento difícil, abandonar os 
vícios que me ferem. A vida é progresso. Eu posso e devo progredir. 
Não posso atribuir meus fracassos aos meus pais, à minha herança 
genética. 

Por outro lado, sempre há muitas coisas positivas para observar. 
Compreendendo a história de sua família, de sua origem, você poderá 
ser uma pessoa livre, apreender e guardar as coisas boas e superar, 
sanar e se libertar das coisas negativas. 

Para sermos pessoas curadas emocionalmente, precisamos sem-
pre voltar à nossa família e perceber o que se passou lá, e curar aquilo 
que não foi bom nas nossas relações.  

 “Quando deixarão 
de ser animais?”

IG
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Mario Celso 
Petraglia, 
presidente 

do Conselho 
Deliberativo do 

Athletico, via Twitter, 
sobre atos de vanda-

lismo e violência regis-
trados depois do jogo 
contra o Atlético-MG, 
sábado (17), na Arena 
da Baixada. A partida, 
pelo Brasileirão, mar-
cou o fim da pitoresca 

“torcida humana”.  
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Giro PolíticoGiro Político
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Juros dos empréstimos
Pelo que consta na última prestação de contas feita pela Prefeitura 

de Cascavel, nos quatro primeiros meses deste ano foram pagos 
R$ 2.858.978,95 só em juros de empréstimos contratados. De 

amortização da dívida foram desembolsados R$ 16.238.245,54. 
Sem dúvida, essa conta é reflexo do empréstimo com o BID. Da 
amortização do contrato de empréstimo de US$ 28.750.000 já 

houve o pagamento da primeira parcela em abril de 2019, no valor 
de US$ 600.032,85 (R$ 2.331.127,62), restando para serem pagas 
39 parcelas de US$ 721.794,03 (vencimento nos meses de abril e 

outubro), no valor total de US$ 28.149.967,15.

Nota zero
Se fosse a julgadora, a vereadora Nadir Lovera (Avante) 

daria zero à Comissão de Educação, levando em conta os 
princípios do projeto Leitor do Ano. Isso porque o parecer 

contrário “foi assinado sem ser lido o projeto”, disse Lovera, 
que acrescentou: “houve canetaço”, ação que ela classificou 

como irresponsável. Os membros não aceitaram a nota e 
justificaram o parecer, que foi acatado pelo parlamento.

 Desde que assumiu o 
Paço Municipal, em janeiro 
de 2017, o prefeito Leo-
naldo Paranhos (PSC) acu-
mula um valor considerável 
de pedidos de autorizações 
de empréstimos. Foram R$ 
130 milhões de recursos 
autorizados pela Câmara 
de Vereadores por meio de 
financiamentos com insti-
tuições bancárias e com 
o governo estadual. Esse 
valor desconsidera os R$ 
30 milhões pedidos para 
a compra da estrutura do 
Atacadão, que seria usado 
para abertura do novo Cen-
tro de Convenções, nega-
dos pela Câmara.

O mais novo projeto libe-
rando mais R$ 22 milhões 
foi autorizado ontem pelo 
Legislativo municipal - ape-
nas o vereador Jorge Boca-
santa (Pros) votou contra, 
justificando preocupação 
com o cofre municipal. “A 
arrecadação vem baixando 
a cada ano e minha preo-
cupação é com o endivida-
mento do Paço. Vai chegar 
a hora que vai faltar para 
pagar os salários”, alertou 
o parlamentar.

O recurso recém-liberado 
será assim empregado: R$ 
15 milhões para pavimen-
tação, R$ 4 milhões na 
construção do Ginásio de 
Esportes no Distrito de Juvi-
nópolis e R$ 3 milhões na 

Explicações
O novo empréstimo 
autorizado pela Câmara vai 
contemplar a conclusão 
do ginásio de Juvinópolis, 
destruído em 2014. No 
entanto, o vereador 
Fernando Hallberg (PDT) 
questiona a destinação de 
R$ 600 mil já empenhados 
de licitação anterior, quando 
a empresa vencedora 
abandonou o serviço (2016) 
e outras duas empresas 
desistiram do certame. “O 
que foi feito com aquele 
dinheiro? A empresa foi 
punida?”

Louvor aos pastores
Se fizer as contas bem 
certinho, o vereador Misael 
Júnior (PSC) ganha nas 
homenagens feitas aos 
afetos em religião. Toda 
semana tem algum protocolo 
referente a votos de louvor, 
no plenário da Câmara, 
tempo que poderia ser 
usado para debater temas de 
interesse social. Os felizardos 
ontem foram os pastores 
Natal Ferreira da Silva e 
Elieser Ribeiro Santos. Ambos 
receberam congratulações 
do parlamentar pelos 
respectivos aniversários.

Governo Paranhos 
tem R$ 130 milhões

em empréstimos 

Empréstimos recentes
Da Agência de Fomento do Paraná S.A foram obtidos R$ 8 milhões, 
para obras no aeroporto, em março de 2017; Paraná Cidade R$ 7,5 
milhões, junho de 2017, para revitalizar a Tito Muffato; Caixa, R$ 
12 milhões para pavimentação, em dezembro de 2017; Banco do 
Brasil, R$ 12 milhões, dezembro 2017, para estradas rurais; Caixa, R$ 
30 milhões - para Saúde (novas unidades) e Educação (conservação 
dos prédios e compra de equipamentos), novembro de 2018; Caixa, 
R$ 35 milhões para o Avançar Cidades, setembro 2018; Caixa, R$ 
3,5 milhões, para o Plano de Mobilidade; e, agora, da Agência de 
Fomento do Paraná S.A, R$ 22 milhões.

aquisição de duas pontes 
de embarque (fingers) para 
o Aeroporto Municipal. 

A prefeitura oferece 
como garantia o repasse 
do ICMS (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços). 

Embora a preocupação 
seja com a capacidade de 
endividamento do Paço, a 
atual gestão já desemba-
raça nova proposta para 
buscar recursos: pleiteia 
recursos do Banco Fonplata, 
da Bolívia. São US$ 30 
milhões que, em moeda 
nacional, significam R$ 
121,5 milhões. Pelo que 
indica o IPC (Instituto de Pla-
nejamento de Cascavel), o 
valor será usado para novos 
investimentos em obras de 
mobilidade urbana, meio 
ambiente e social, contem-
plando obras já realizadas 
pelo PDI (Programa de 
Desenvolvimento Integrado).

Além do ICMS, aos cre-
dores a prefeitura dá como 
garantia o repasse do FPM 
(Fundo de Participação dos 
Municípios). 

Há ainda dívidas de 
empréstimos herdados: 
R$ 92 milhões, sendo R$ 
5.690.186,43 com a Fomento 
Paraná; R$ 5.422.833,90 para 
o BRDE; e R$ 80.887.171,73 
do BID.  

Avançar Cidades
A prefeitura começará a usar 
o recurso emprestado para 
o Programa Avançar Cidades. 
Leonaldo Paranhos anunciou 
que será publicada a licitação 
para obras importantes como 
a revitalização das Avenidas 
Papagaios, Interlagos, Gralha Azul 
e Leonardo da Vinci e das Ruas 
Altemar Dultra, Itália e Xavantes.

Amigos do Rei
Para o vereador Sebastião 
Madril (PMB), a extinção 
da Cettrans e a criação da 
Transitar não só vão aumentar 
os gastos com servidores, 
como também vão trocar 
técnicos por inexperientes. Ele 
acredita que serão nomeados, 
na maioria, indicados políticos.

Defesa Civil
Falando em indicados... quem 
assumiu vaga comissionada 
ontem é o novo coordenador 
municipal da Defesa Civil, Márcio 
Ribeiro. O cargo estava aberto 
desde abril, quando - sem muitas 
explicações - Newton Fontoura 
pediu exoneração. Ribeiro tem 
fortes laços com o vereador Olavo 
Santos (PHS) - ele é o coordenador 
diocesano da RCC (Renovação 
Carismática Católica), movimento 
comungado entre ambos.
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a minha rádio é

ESTÁ NO AR A 

MASSA FM
CASCAVEL

Terceiro passo no processo de 
extinção da Cettrans e criação de 
uma nova autarquia, foi aprovado 
nessa segunda-feira (19) o Projeto 
de Lei Ordinária 56/2019, alterando 
dispositivos na Lei 6.792 de 2017, 
que trata da reestruturação organi-
zacional do Município de Cascavel. 

A proposição aprovada retira a Cet-
trans da lista das empresas públicas 
e inclui a Transitar na lista das autar-
quias. Os anexos I e II do projeto alte-
ram o organograma da prefeitura e o 
Quadro de Cargos em Comissão dos 
Órgãos da Administração Indireta.

A primeira medida tomada foi a 
aprovação em 2017 da reforma 
administrativa municipal, que pre-
via 12 meses para extinção da 
companhia. Agora, em agosto, a 
Câmara aprovou o Projeto de Lei 
57/2019, que previa a efetiva extin-
ção e a liquidação da Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transporte 
e Trânsito) e a criação da Transitar 
(Autarquia Municipal de Mobilidade, 
Trânsito e Cidadania).

CARGOS
O projeto detalha 12 cargos 

comissionados: um diretor e 11 ser-
vidores com funções de gerência de 

Cettrans deixa de ser empresa 
pública para virar autarquia

Emenda impõe nível superior e experiência 
Os vereadores Fernando Hallberg (PDT), Policial Madril (PMB) e Pedro Sampaio 
(PSDB) protocolaram uma emenda ao PL 56/2019. Os parlamentares incluem 
a exigência de comprovação de experiência nos cargos nomeados e possuir 
graduação até o momento na nomeação na área correspondente ao cargo 
assumido. O objetivo da emenda, segundo os vereadores, é garantir “for-

mação e experiência compatíveis com o grau de responsabilidade e comple-
xidade dos cargos de chefia e assessoramento na autarquia que está sendo 
criada”.  Para eles, é importante garantir a eficiência no Poder Público por 
meio da profissionalização dos servidores, que atuaram em funções funda-

mentais para a administração pública.

divisão e diretor de departamento, 
sendo dois para cada setor: adminis-
trativo e financeiro, jurídico, gestão 
do transporte, gestão do trânsito e 
administração aeroportuária. 

ESTRUTURA ATUAL
A Cettrans possui quadro de 

230 ser vidores em 14 cargos 
contratados por concurso público, 
porém regidos pela CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho). O qua-
dro próprio de pessoal, o regime 
jurídico, as remunerações e o pos-
sível aproveitamento de cargos 
serão definidos em lei específica. 
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Conheça as vantagens
através do nosso site
www.cresolagro.com.br
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Marieta Rodrigues Ferreira
ª 20 de outubro de 1945
V 15 de agosto de 2019 
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A partida

Natural de Guimarânia (MG), 
Marieta Rodrigues Ferreira traba-
lhava com metalúrgica e nunca pen-
sou que um dia deixaria a pequena 
cidade onde passou a vida toda. Mas 
foi sua saúde quem lhe obrigou. 

Em fevereiro de 2018, ela veio 
para Cascavel com a filha Andréa 
Cristiane Rodrigues para tratar do 
mal de Alzheimer. 

Que beijinho doce, foi ele quem trouxe... 

Marieta Rodrigues Ferreira descobriu o 
Alzheimer há cinco anos e desde então 
começou o tratamento para aliviar os 

sintomas. Mas no dia 15 de agosto uma 
surpresa mudaria sua família: ela foi 
teve um infarto fulminante. Marieta 

deixa os filhos Vinícius Rodrigues Fer-
reira e Andréa Cristiane Rodrigues e o 

neto José Eduardo Rodrigues Alves. 

Dedicação
Vinícius Rodrigues 

Ferreira conta que a mãe 
Marieta não chegou a 

estudar, mas que sem-
pre teve força de vontade 
para aprender a assinar o 
nome. “Eu ia para a facul-
dade às 18h40 e chegava 

às 23h20 e, todos os 
dias, sem muitas exce-

ções, ela estava treinando 
sua assinatura para não 
errar quando precisasse 

assinar algo”. 

Andréa e o irmão, Vinícius, con-
tam que Marieta tinha como paixão ouvir 
e cantar músicas antigas. Sua preferida 
era “Beijinho Doce”, das Irmãs Galvão, 
eternizada na voz de diversos artistas 
como Tonico e Tinoco.

“Uma das minhas lembranças 
mais feliz com ela é de quando nós 
cantávamos juntas”, conta Andréa. 

Vinícius lembra que a mãe 
tinha grande simpatia pelo pró-
ximo, e estava sempre sorrindo. 
“Eu me lembro dela rindo, porque 
ela amava sorrir, fazer amizades 
novas, gostava de piadas...”

Além da música, Marieta tinha outras 
duas paixões: “Ela comia banana sem 
parar e era fascinada por pamonha”.

MARIETA ao lado dos dois filhos e do neto
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Economia Solidária terá
Centro de Comercialização

A Secretaria de Assistência 
Social de Cascavel inaugura nesta 
terça-feira (20), às 9h, o Centro 
Comercial de Economia Solidária, 
que está localizado à Rua Paraná, 
5.341, a duas quadras do Paço 
Municipal. O espaço foi locado 
pelo Município, que está investindo 
cerca de R$ 40 mil em equipamen-
tos e adaptou o local para tornar o 
ambiente propício à exposição e à 
comercialização de produtos arte-
sanais e alimentícios.

Trata-se de mais uma grande 
conquista para os 70 artesãos e 
artistas que integram o Programa 
de Promoção e de Integração ao 
Mundo do Trabalho, por meio do 
qual são desenvolvidas as ações 
do Movimento Economia Solidária na 
cidade, o qual visa ao atendimento 
de pessoas e famílias em situação 
de vulnerabilidade social, ampliando 
o acesso a oportunidades de ocu-
pação e renda por meio de ações 
de inclusão ao mercado de trabalho.

Atualmente, o Movimento de 
Economia Solidária participa de 
diversas feiras solidárias, expõe 
no Paço Municipal no início do 
mês e mantém um quiosque no 
Centro, que funciona de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 18h, 
sem intervalo para almoço, e aos 
sábados até as 12h. O objetivo é o 
fortalecimento da geração de traba-
lho, renda, a emancipação social, 
econômica e cultural e de vivências 
sociais e comunitárias.

Com a inauguração desse Cen-
tro Comercial, os artesãos creden-
ciados passam a contar também 
com mais esse ponto fixo de ven-
das de produtos, que vão desde 
massas, doces, bolachas e arte-
sanatos em geral, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

COMO ADERIR
Para aderir ao Programa de Inte-

gração ao Mundo do Trabalho, o 
artesão precisa estar inscrito no 
Cadastro Único e par ticipar da 
formação em Economia Solidária, 
que é oferecida pela Secretaria de 
Assistência Social.

As inscrições podem ser fei-
tas na Sede do Programa, na 
Rua Sete de Setembro, 2.098, 
no Bairro Parque São Paulo. No 
local também são realizadas as 
oficinas de ar tesanato e as for-
mações de Economia Solidária.

O CMS (Conselho Municipal de 
Saúde) de Cascavel aprovou ontem 
à noite a criação do PAI (Programa 
de Atendimento Imediato), uma das 
principais bandeiras do Governo 
Leonaldo Paranhos.

Dentre outras coisas, o PAI per-
mite a compra de leito de UTI na 

rede privada para pacientes com 
risco iminente de morte em caso 
de falta de vagas na rede pública e 
nos hospitais credenciados no SUS 
(Sistema Único de Saúde).

O programa foi uma das princi-
pais determinações dada ao secre-
tário de Saúde, Thiago Stefanello, 

quando foi nomeado, no fim de 
maio deste ano.

Com a aprovação do CMS, 
agora o projeto será enviado para 
a Câmara de Vereadores.

Conselho aprova PAI, que
autoriza compra de leitos

A Secretaria de Assistência Social 
organiza a oitava edição do FeliCidade 
do Idoso, programa que já caiu no 
gosto da população com mais de 60 
anos ou mais da cidade e dos distri-
tos, além de municípios vizinhos de 
Boa Vista da Aparecida e Corbélia. 

O encontro será nesta quinta-feira (22), 
no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

O credenciamento começa às 
8h30. Quem chegar até as 9h30 
garante o ingresso gratuito para 
o almoço, uma vez que é preciso 
organizar as refeições de acordo com 
a quantidade de participantes. A 
orientação é para que os participantes 
levem talheres e uma garrafa para 
tomar água. As atividades seguem até 
as 16h30 e serão encerradas com o 
tradicional baile da terceira idade.

LAZER E CIDADANIA
O evento nasceu em 2017 e tem 

objetivo de propiciar lazer e cidada-
nia para a terceira idade. O dia é rico em 
atrações culturais, de saúde, esportivas, 
ocupacionais, além de serviços oferecidos 
como corte de cabelo, assistência do 
Procon e exame de catarata, entre 
outros. Assim como na última edição, 
haverá sorteio de 35 passagens para um 
passeio a Foz do Iguaçu, totalmente gra-
tuito, previsto para o mês de setembro.

NOVIDADE
A novidade desta edição fica conta 

da fase municipal do concurso de Miss e 
de Mister da Amop. Serão escolhidos 
os dois candidatos que irão repre-
sentar Cascavel na etapa regional, 
no dia 26 de outubro, em Quatro 
Pontes. As inscrições foram encerra-
das e atraíram 30 candidatos.

Vem aí mais um 
FeliCidade do Idoso
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Régis. Téo revela tudo o que sabe sobre Jô para 
Maria da Paz. Amadeu consegue libertar Maria. Jô 
revela a verdade para Maria e expulsa a mãe e a 
avó de sua casa. Marlene acolhe Maria e Evelina. 
Vivi comenta com Fabiana sobre os mistérios de 
Chiclete. Jô assume a fábrica de Maria da Paz.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Todos escolhem seus lugares e se acomo-

dam para a viagem, e Raquel tem a companhia 
de um garoto interessante. Através de um holo-
grama, Roger apresenta as novidades do Campo 
de Férias, e apresenta os monitores e guardiões 
às crianças. Débora conta a Afonso que seus pais 
são virão ao casamento. Waldisney e Mosquito ten-
tam arrumar uma maneira de invadir o Campo de 
Férias. As integrantes do CLP iniciam seu projeto 
na comunidade Bem-Te-Vi, e Zóio tenta intimida-
-las. O Clube MaGaBeLo se empenha para des-
cobrir a identidade do avatar “VC” e livrar Sérgio 
das acusações de Pendleton. Lindomar pede uma 
nova chance para Arnaldo Sacomani na gravadora. 
O CLP sofre um ataque da gangue de Falcão, que 
tenta sabotar o projeto do Comitê.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Começam os testes para a peça do pastor, 

da professora Flavia e do padre do vilarejo. Meire 
e Dinho espalham lixo pelo pátio do condomínio. 
Otávio leva Rebeca para uma viagem inesperada 
e surpresa em Curitiba. Meire faz escândalo sobre 
a sujeira no condomínio para prejudicar Alicia. 
Isabela e Manuela conversam. Regina entra no 
quarto e fala com Isabela pensando que se trata 
de Manuela. A vilã escuta um barulho e vai próxima 
ao armário onde está Manuela.

TOPÍSSIMA 
André se desespera ao constatar que Jade foi 

sequestrada. Pedro fica satisfeito com o êxito do 
sequestro. Mão de Vaca aconselha Sem Noção. 
Formiga fala sobre sua vida com Vitor. Graça 
descobre que Jade foi sequestrada. Inês convida 
Clementina e Andrea para comerem no restaurante 
de Mariinha, no Vidigal. Fernando é aconselhado 
por Zeca. Jade é levada para o cativeiro. André 
se sente culpado. Pedro chega até o local onde 
Jade foi levada. Disfarçando a voz, O vilão liga para 
André e propõe uma troca entre Jade e Taylor.

O RICO E LÁZARO
Eliaquim diz que não pagará mais tributo algum 

a Nabucodonosor. Dinah repreende a atitude pagã 
de Elga. Joana se decepciona ao saber que acha 
que não tem fé. Joaquim diz estar preocupado com 
Jeremias. Aicão diz temer a fúria do rei da Babilô-
nia. Joana encontra Joaquim na rua e pede para o 
príncipe tentar salvar Jeremias. Eles são surpreen-
didos com a chegada de Fassur. Evil-Merodaque 
conversa com Daniel e os outros hebreus.  
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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- RUDINEI FERNANDO BROVOSKI E ANA PAULA DOS SANTOS
2- RENAN VEIGA FRANCO DA ROSA E RAPHAELA VIEIRA BARRETO
3- RAFAEL SILVEIRA ALVES E GABRIELA KALSCHNE VIEIRA
4- ANDERSON DE OLIVEIRA E ANDIARA DE MELO
5- LUCAS LUIZ LOPES E ANDRESSA PIRES ALVES
6- ERALDO FERMINO PEREIRA E DIENIFER MAISA BARBOZA
7- SÉRGIO DA COSTA E MARIA LURDES DA SILVA
8- HELIAS RODRIGUES E MARCIA DIAS RAMOS
9- ALEXANDRE SILVA DE FREITAS E SARAH CHAVES DA SILVA
10- THUÃ GUSTAVO RODACKI E TAIARA BIRGEIER
11- ADARCINO BETTEGA E  VERA LUCIA SILVEIRA
12- ITAMAR VIEIRA DE OLIVEIRA E JANAINA PARAIZO BERNIERI
13- DJEYSON ROBERTO GOLFETTO E LARISSA  TEODORO RECKZIELGEL DA SILVA
14- MURILO WIRTTI E MARIANA BOLAKE CAVALLI
15- WESLEY DA SILVA E THABATA CRISTINE VARASQUIM DONEDA
16- MARCOS ALEXANDRE DA SILVA E JANICE APARECIDA DA SILVA
17- MARLON FONTOURA DE FREITAS E KELLY SOARES 
18- VALDEVINO FELIPE FILHO E SIMONIA LOBLEIN

MALHAÇÃO 
Filipe estranha o comportamento de Rita. Carla 

se sensibiliza com os questionamentos de Marco. 
Lígia fala com Tainá sobre seu amor por Nina. 
Tadeu consegue enganar Cida. Marco beija Carla, 
que repreende o major e afirma que ama Madu-
reira. Madureira confessa a Neide que está inse-
guro quanto a seu casamento com Carla. Marco 
se incomoda com o novo cachorro de Anjinha. 
Max arma para que Guga encontre Camila, uma 
jovem da faculdade. Tainá conhece Nina. Regina e 
Guga confrontam Max por sua armação envolvendo 
Camila. Thiago comenta com Raíssa que Tadeu 
é secretamente apaixonado por Rita. Cida diz a 
Tadeu que terá de contar a Joaquim sobre o sumiço 
do cachorro. Tadeu leva Nina ao encontro de Rita. 

 BOM SUCESSO 
Alberto conta a Silvana que foi Paloma quem o 

convenceu a publicar as memórias da atriz. Thaíssa 
sugere que Jeff transforme Evelyn em uma de suas 
personagens. Alice conta a Paloma que viu Ramon 
e Francisca juntos. Diogo troca as pílulas anticon-
cepcionais de Nana. Silvana finge um romance com 
Pablo para as pessoas pensarem que foi ela quem 
desistiu de Marcos. Diogo conta a Alberto que Paloma 
e Marcos já se conheciam. Alberto flagra Paloma e 
Marcos conversando, e deduz que eles são amantes.

A DONA DO PEDAÇO 
Amadeu informa a Maria que Régis está fora 

de perigo. Maria questiona Amadeu sobre a ausên-
cia de Jô. Por influência de Agno, Adriano contrata 
Leandro. Chiclete se revolta ao ver a falsa notícia 
insinuando um namoro entre Vivi e Lucas Lucco. 
Antero passa mal e Marlene o socorre. Leandro 
pega, por engano, um documento guardado por 
Antero. Fabiana exige que Agno e Otávio lhe com-
prem uma empresa. Maria da Paz diz a Evelina que 
precisa ouvir a versão de Jô sobre o incidente com 
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Você vai colher os frutos dos esforços que fez no 
mês passado. Isso é algo para se comemorar! 
Um sentimento interno de bem-estar vai permitir 
que você coloque um grande número de ideias 
em ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Sua casa ou questões ligadas ao lugar onde 
mora serão essenciais hoje. Tome cuidado para 
não exagerar fisicamente. Você precisa relaxar 
para ser capaz de redirecionar o foco para seus 
objetivos básicos.

Você será livre para agir como quiser hoje. 
Atividades financeiras são muito favoráveis. 
Sua mente está borbulhando e você vai 
encontrar todos os tipos de coisas para fazer. 
Seja sensato.

Você estará mais distraído do que o habitual e mais 
inclinado a discutir as coisas com as pessoas que o 
rodeiam. Você estará em forma boa o suficiente para 
se lançar em seus interesses sem problemas, então 
vá em frente e construa a sua resistência.

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você 
não ficará decepcionado com aqueles que o 
rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. 

Você colocou a barreira muito alta. Você deve 
confiar em si mesmo só para atingir seu obje-
tivo e você deve virar a página. Sua dieta tem 
lhe causado problemas digestivos e agora 
você precisa corrigir esta situação.

O bom humor está fazendo você parecer mais 
agradável do que nunca e o sucesso completo 
no aspecto emocional é uma possibilidade. 
Respirar profundamente vai ajudar você a 
encontrar a calma que precisa para a reorga-
nização das suas coisas.

Você terá a chance de resolver um conflito 
com alguém próximo a você. Você achará o 
ato de perdoar mais libertador do que você 
pensa. Sua irritabilidade pela falta de tato dos 
outros, na verdade, revela a tensão que você 
realmente deve levar em conta.
Você está mais impulsivo do que o habitual. 
Evite esportes radicais e discussões tempes-
tuosas. Você está mais à vontade consigo 
mesmo e vai ser melhor em ouvir as suas 
necessidades. 

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force 
o problema, basta tirar uma folga das coisas. 
Seria uma boa ideia diminuir o ritmo de vida em 
casa e modificar suas prioridades. Leve suas 
possibilidades atuais em conta.

O clima é construtivo e gratificante no que diz 
respeito às relações pessoais e a sorte vai per-
mitir que você tenha novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos 
insignificantes e isso é desgastante. 

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje 
e em consolidar as coisas, especialmente com 
os membros da família. Sua impaciência para 
fugir da trilha está o tornando imprudente. 
Tenha cuidado com suas articulações.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Carro atinge poste e deixa
bairros sem água nem luz

 A batida de um carro em um 
poste de energia elétrica na esquina 
das Ruas Jorge Lacerda com Per-
nambuco, no Centro de Cascavel, 
causou transtornos para quem mora 
e trabalha nos bairros próximos. 
Além da falta de energia elétrica 
por conta da troca do poste, que 
ficou bastante danificado, houve 
falta de água nos bairros Neva, Alto 
Alegre e Coqueiral e no Centro. É 
que a estação elevatória da Sane-
par na região ficou sem energia e 
prejudicou o abastecimento.

A troca do poste foi realizada pela 
Copel, que solicitou apoio à Cettrans 
para organização do trânsito, já que 
os semáforos ficaram desligados. 

Não há registro da colisão nem 
pela Polícia Militar nem pela Cettrans. 

Tampouco solicitação de atendimento 
do Siate. A batida não foi registrada 
pelas câmeras de segurança dos esta-
belecimentos próximos e os comer-
ciantes dizem que nada viram.

A Copel informou que o desliga-
mento aconteceu por volta das 15h 
para a troca do poste e que 131 
casas ficaram sem energia. O res-
tabelecimento só aconteceu à noite.

PC já identificou 
autor de tentativa 
de homicídio 
A Polícia Civil continua em busca 
do autor da tentativa de homicídio 
registrada na noite de domingo na 
Rua Serra da Esperança, no Bairro 
Morumbi, em Cascavel. 
Danilo Silva Fernandes, 22 anos, foi 
esfaqueado após se envolver em uma 
briga. Ele foi atingido por golpes no 
tórax, no abdômen e no pescoço. Ele 
conseguiu pedir ajuda em um bar 
próximo ao local da briga. Danilo está 
internado no HU (Hospital Universi-
tário) de Cascavel e o estado dele é 
grave. A PC já identificou o autor. 
Qualquer informação pode ser 
repassada de forma anônima pelos 
telefones 190 e 197.   

O POSTE ficou 
bastante danificado e 
precisou ser trocado 

FÁBIO DONEGÁ 
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Idosa é atropelada  
Maria Elias, de 76 anos, teve ferimentos 
moderados ao ser atropelada na tarde 
de ontem (19) no Centro de Cascavel. 
Ela passava pela Travessa Cristo Rei, 
entre a Rua Paraná e a Avenida Brasil, 
quando foi atingida por um carro. A 
idosa teve ferimentos nos pés, nas mãos 
e nos braços, sofreu contusão no quadril 
e um corte na cabeça. Ela foi encami-
nhada ao Hospital São Lucas. 

Estagiário do INSS é solto
O estagiário do INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social) que foi preso em 
flagrante pela Polícia Federal no último 
dia 14 acusado de furtar equipamentos 
eletrônicos do Instituto e vendê-lo na 
internet já está em liberdade. O rapaz 
de 19 anos pagou a fiança de R$ 5 mil e 
foi liberado ainda no fim de semana.
Ele deve responder por peculato, desvio 
de objeto de órgão público, que tem 
pena de 2 a 12 anos de prisão. Cada 
objeto furtado é considerado um crime, 
ou seja, todos os furtos serão somados.

Juízes, promotores de Justiça, 
guardas municipais, policiais civis 
e militares e outros profissionais 
da segurança pública se reuniram 
na tarde de ontem na frente do 
Fórum de Cascavel para protestar 
e pedir o veto da Lei de Abuso de 
Autoridade, aprovada semana pas-
sada pela Câmara dos Deputados. 

De acordo com os profissionais, 
a lei é um retrocesso forma de 
retroceder de todas as conquistas 
e todos os avanços já consegui-
dos pela Justiça brasileira. “É uma 
forma de algemar o Poder Judiciá-
rio. Um inquérito não poderá mais 
ser aberto se não houver indício 
de crime, mas eu pergunto, o que 
é indício de crime? Uma denúncia 
é um indício, mas, com a nova lei, 
não será mais”, explica o promotor 
de Justiça Alex Fadel. 

Eles também citam a proibição 
do uso de algemas, que, de acordo 
com a Polícia Militar, é um instru-
mento de trabalho utilizado para 
garantir tanto a segurança do poli-
cial quanto da população. “O uso 

ABUSO DE AUTORIDADE:

Profissionais da Segurança 
Pública protestam 

das algemas é uma técnica policial 
internacional. Agora, se um bandido 
não poder ser algemado, sob alega-
ção de abuso de autoridade, isso é 
um absurdo!”, ressalta Marco Smith, 
delegado-chefe da Polícia Federal de 
Cascavel, que esteve no local como 
membro da Associação dos Delega-
dos. Ele acrescentou: “Tudo o que 
foi proposto é um retrocesso e uma 
forma de retaliação pelo que foi feito 
na Operação Lava Jato”.

Policiais civis também estiveram 
presentes e um dos itens citados 
é a proteção dos investigados, que 
não poderão ter nomes nem ima-
gens divulgados antes da condena-
ção. Nem mesmo para solicitar à 
população ajuda para a localização 
de suspeitos ou foragidos.

Os agentes pedem o veto total 
do presidente Jair Bolsonaro à lei. 
O ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, também já se 
manifestou contrário à proposta e 
ontem se reuniu com o presidente 
e apresentou uma lista com nove 
artigos para que sejam vetados.  

FÁBIO DONEGÁ

GRUPO de une e denuncia risco de retrocesso
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Campeões
Equipe Adulto masculino: Nestor Luis Chaves filho e Eduardo da Silva
Equipe V4 feminino: Luzia Kimura e Ruth Zama
Individual Pré-Pré-Mirim feminino: Karoline Gomes Oliveira Gruchoski
Individual Infantil masculino: Eduardo Gomes Oliveira Gruchoski
Individual Juvenil feminino: Bárbara Vitória Jorente Marroque
Individual Lady V3 feminino: Dhieli Gomes Oliveira Gruchoski
Individual Não Federado A feminino: Elissa Padial
Individual Não Federado B feminino: Laura Zantut

Vice-campeões
Equipe Adulto feminino: Bárbara Marroque e Luana Ferreira
Equipe V3 masculino: Edson Marroque e Júlio Cesar Rodrigues da Silva
Individual Adulto masculino: Eduardo da Silva

Terceiro lugares
Individual Adulto masculino: Nestor Luis Chaves Filho
Equipe Juvenil masculino: Igor Peixoto Gavazzoni e Lucas Kambetunava
Individual V4 feminino: Ruth Zama
Individual V5 masculino: Edson Marroque
Individual V6 Feminino: Luzia Kimura
Individual Não Federado C: Kassio da Cruz 

A equipe Juventus AOP Cascavel marcou presença no 
Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado no fim 
de semana, no Rio de Janeiro, e se destacou. Evidência maior 
para veterana Lara Maria Brasil, da categoria adulta e que 
foi a única representante da equipe a voltar para casa com a 
medalha de ouro. Taekwondista há oito anos, ela agora tem 
três títulos do Brasileiro em cinco participações. O também 
veterano Fábio Junior Santiago foi medalha de prata no Rio, 
enquanto Larissa Lima, Mayra Lorena, Maria Eduarda Gado 
e Bruno Motta terminaram com a medalha de bronze. A 
AOP Cascavel contou ainda com as participações de Gabriel 
Bombarda, Paulo Rachael, Camile Schraeber, Sara Wengrat, 
Fernanda Silveira, Leonardo Villaca, Luane Camargo e Fabiana 
Santiago, sob o comando do Mestre Ricardo Zimmer. Esta foi 
a primeira edição do Supercampeonato Brasileiro, que unificou 
os campeonatos brasileiros Menores e Adulto e Master, e 
reuniu os campeões e vices estaduais de 2019.

 ARQUIVO ATLETAS

Tênis de mesa campeão
Os atletas da AMC (Associação 

dos Mesatenistas de Cascavel) mais 
uma vez elevaram o nome da cidade 
em uma competição da modalidade. 
Desta vez foi na 6ª e penúltima 
etapa do Campeonato Paranaense, 
realizada no fim de semana em São 
José dos Pinhais. Foram oito ouros, 
três pratas e seis terceiros lugares 
para os cascavelenses no Estadual.

Destaque na equipe para quatro 
mesatenistas, que a uma etapa do fim 
das disputas já garantiram o título de 
campeões paranaenses em 2019. O 
detalhe é que três deles são da mesma 
família: os irmãos Karoline (Pré-Pré-Mi-
rim) e Eduardo (Infantil) e sua mãe Dhieli 
Gomes Oliveira Gruchoski (Lady). Alegria 
tripla para o pai, marido e presidente da 
AMC, Irineu Gruchoski. 

Quem também já garantiu o título 
estadual com uma etapa de antede-
cência é Bárbara Vitória Jorente Marro-
que, pela categoria juvenil. Ela é filha 
de Edson Marroque, professor da AMC, 
presidente da Federação Paranaense de 
Tênis de Mesa e responsável pelo boom 
do esporte em Cascavel.

A próxima etapa do Paranaense será 
no dia 14 de setembro, em Guarapuava, 
onde mais cascavelenses tentarão 
garantir o título de melhor do Estado e 
ainda carimbar vaga na seleção para-
naense para o Campeonato Brasileiro.

DIVULGAÇÃO
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 Fortaleza 0x1 Internacional
 Corinthians 2x0 Botafogo
 Vasco 4x1 Flamengo
 Athletico-PR 1x0 Atlético-MG
 Grêmio 1x1 Palmeiras
 Cruzeiro 1x0 Santos
 São Paulo 1x0 Ceará
 Fluminense 0x1 CSA
 Ba hia 1x1 Goiás
 Chapecoense 1x0 Avaí

                 SÁBADO
11h Atlético-MG x Bahia
17h Grêmio x Athletico-PR

                       DOMINGO
16h Santos x Fortaleza
16h Vasco x São Paulo
16h Goiás x Internacional
19h Ceará x Flamengo
19h Avaí x Corinthians
19h CSA x Cruzeiro

                SEGUNDA-FEIRA
20h Botafogo x Chapecoense

                TERÇA-FEIRA (10/9)
21h Palmeiras x Fluminense 

15ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 32 15 10 2 3 25 14 11
2º Flamengo 30 15 9 3 3 32 18 14
3º Palmeiras 30 15 8 6 1 24 10 14
4º Atlético-MG 27 15 8 3 4 22 16 6
5º São Paulo 27 14 7 6 1 19 9 10
6º Corinthians 27 15 7 6 2 17 8 9
7º Internacional 24 15 7 3 5 17 12 5
8º Athletico-PR 22 14 7 1 6 22 14 8
9º Botafogo 22 15 7 1 7 14 15 -1
10º Bahia 21 15 5 6 4 17 15 2
11º Ceará 20 15 6 2 7 19 14 5
12º Goiás 18 15 5 3 7 14 24 -10
13º Grêmio 18 15 4 6 5 18 20 -2
14º Fortaleza 17 15 5 2 8 16 21 -5
15º Vasco 17 15 4 5 6 14 22 -8
16º Cruzeiro 14 15 3 5 7 13 22 -9
17º Chapecoense 13 15 3 4 8 16 27 -11
18º Fluminense 12 15 3 3 9 19 25 -6
19º CSA 11 15 2 5 8 4 22 -18
20º Avaí 6 15 0 6 9 7 21 -14

SÉRIE A

A fase municipal da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) Bom de Bola definiu no fim 
de semana os representantes masculinos de Cascavel na fase regional, marcada para ocorrer de 12 a 
15 de setembro. Na categoria B (12 a 14 anos), o título ficou com a equipe do Colégio Santa Maria, 
enquanto na categoria A (15 a 17 anos), o título ficou com o time do Colégio Estadual Marilis Faria 
Pirotelli (foto). O CE Wilson Joffre ficou com o vice-campeonato em ambas as divisões de idade. No 
feminino, apenas as equipes do Marilis se inscreveram. Assim, avançaram direto à fase regional.

PLACAR DE ONTEM
        SÉRIE B

 Oeste ?x? Coritiba
 Criciúma ?x? Bragantino 

 Bragantino 4x0 Operário
 Atlético-GO 2x0 Oeste
 Coritiba 2x0 Brasil de Pelotas
 Figueirense 0x1 Ponte Preta
 Londrina 1x1 Criciúma
 Guarani 0x2 Vila Nova
 São Bento 2x1 Paraná
 Sport 3x0 Botafogo-SP
 América-MG 2x1 Cuiabá
 CRB 0x1 Vitória

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Bragantino 31 16 9 4 3 23 8 15
2º Coritiba 29 16 8 5 3 23 14 9
3º Atlético-GO 28 16 8 4 4 21 14 7
4º Ponte Preta 26 16 7 5 4 19 14 5
5º Sport 26 16 6 8 2 21 14 7
6º Londrina 25 16 7 4 5 21 18 3
7º Botafogo-SP 24 16 7 3 6 18 18 0
8º CRB 23 16 7 2 7 18 16 2
9º Cuiabá 23 16 6 5 5 18 18 0
10º Paraná 23 16 6 5 5 14 17 -3
11º Operário 21 16 6 3 7 15 20 -5
12º Figueirense 20 16 4 8 4 13 12 1
13º B. de Pelotas 18 16 5 3 8 11 17 -6
14º Vila Nova 18 16 4 6 6 11 13 -2
15º Oeste 18 16 3 9 4 15 14 1
16º Vitória 17 16 5 2 9 17 26 -9
17º América-MG 17 16 4 5 7 14 20 -6
18º Criciúma 17 16 4 5 7 11 17 -6
19º São Bento 16 16 4 4 8 18 23 -5
20º Guarani 13 16 3 4 9 9 17 -8

SÉRIE B

                ONTEM
 Oeste x Coritiba
 Criciúma x Bragantino

                    HOJE
19h15 Botafogo-SP x Londrina
19h15 Operário x Guarani
19h15 B. de Pelotas x São Bento
20h30 Paraná x Atlético-GO
21h30 Vila Nova x Sport
21h30 Cuiabá x Figueirense 

                  AMANHÃ
19h15 Vitória x América-MG
21h30 Ponte Preta x CRB

17ª RODADA

 O Cascavel Futsal voltou aos 
treinos ontem, com bastante con-
versa no Ginásio da Coopavel, 
depois da vitória por 5 a 2 sobre 
a Intelli, em São Carlos (SP), pela 
Liga Nacional. A Serpente terá a 
semana cheia de trabalho para o 
próximo compromisso, encarado 
como decisivo diante do São José, 
sábado (24), em casa.

É que o jogo, válido pela 18ª e 
penúltima rodada, marcará a última 
partida do time cascavelense na 
primeira fase da Liga. Ou seja, 
será a última oportunidade de os 
comandados do técnico Cassiano 
Klein somarem pontos antes da 
definição dos confrontos das oita-
vas de final.

Na última rodada, no dia 6 de 
setembro, o Cascavel folgará, 
enquanto as demais equipes 
do campeonato irão à quadra. 
Por enquanto, o Tricolor está na 
quarta posição na classificação 
da Liga, com 31 pontos, e espera 

Decisão na Liga Futsal
o complemento da 17ª rodada, 
que tem mais três jogos a serem 
realizados. Dentre eles, Tubarão x 
Campo Mourão, marcado para o 
dia 2 de setembro.

O time mourãoense e a equipe 
catarinense são os principais con-
correntes do Cascavel na disputa 
pela quarta colocação. O Tubarão, 
7º colocado com 27 pontos, ainda 
tem quatro jogos a realizar, enquanto 
o Campo Mourão, 5º com 30, ainda 
tem três partidas a realizar.

 DIVULGAÇÃO
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         COPA SÃO PAULO
19h15 Guarani x Figueirense
21h30 Cruzeiro x São Paulo

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

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

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

JOGAM HOJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira

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

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

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

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

EFE
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JOGAM HOJE
   LIBERTADORES

21h30 Grêmio x Palmeiras

    SUL-AMERICANA
21h30 Atlético-MG x La Equidad

    SÉRIE B
19h15 Botafogo-SP x Londrina
19h15 B. de Pelotas x São Bento
19h15 Operário x Guarani
20h30 Paraná x Atlético-GO
21h30 Cuiabá x Figueirense
21h30 Vila Nova x Sport

Paulo Victor; Leonardo, 
Geromel; Kannemann 
e Cortez; Maicon, 
Matheus Henrique e 
Jean Pyerre; Alisson, 
André e Everton. Téc-
nico: Renato Gaúcho

Weverton;  Marcos 
Rocha, Luan, Gómez e 
Diogo Barbosa; Felipe 
Melo, Bruno Henrique e 
Gustavo Scarpa; Dudu, 
Willian e Luiz Adriano. 
Técnico: Felipão

Grêmio x Palmeiras – 20/8 – às 21h30

Grêmio x Verdão parte 2
Grêmio e Palmeiras abrem nesta 

terça-feira um dos confrontos brasi-
leiros das quartas de final da Copa 
Libertadores. A partida será em Porto 
Alegre, às 21h30, mesmo horário do 
jogo de volta, marcado para a próxima 
terça-feira (27), no Pacaembu.

Os dois times chegam às quar-
tas de final depois de passarem 
sem sustos pela etapa anterior. 
O Grêmio encarou o Libertad, do 
Paraguai, e ganhou por 2 a 0 em 
casa e 3 a 0 como visitante. Já 
o Palmeiras, passou pelo Godoy 
Cruz, da Argentina, após empatar 
por 2 a 2 fora de casa e golear por 
4 a 0 dentro do Allianz Parque.

O Tricolor gaúcho vive bom 
momento nos torneios mata-mata, 
mas passa por fase irregular no 
Campeonato Brasileiro. Na última 
quarta-feira (14), o time do técnico 
Renato Gaúcho venceu o Athleti-
co-PR por 2 a 0 pela semifinal da 
Copa do Brasil. Já no sábado (17), 
pelo Brasileiro, empatou em casa 
com o Palmeiras, por 1 a 1.

Já o Verdão paulista passa por 
um momento ruim na temporada, 
principalmente no Campeonato Bra-
sileiro. A equipe perdeu a liderança 
da competição e caiu para o ter-
ceiro lugar depois de uma sequên-
cia de seis rodadas consecutivas 
sem vencer. Além disso, deu já 
adeus na Copa do Brasil.

Para o confronto desta noite, 
os treinadores mandarão força 
máxima a campo. No duelo do fim 
de semana, da equipe considerada 
titular, o técnico Renato Gaúcho 

Polemizou
No primeiro duelo da série de três entre Grêmio e Palmeiras, realizado no 

fim de semana pelo Brasileirão, um lance gerou discussões: o que resultou no 
empate gremista, aos 42min do 2º tempo. Os jogadores e a comissão técnica 

do Verdão reclamaram e pediram revisão de um lateral invertido na origem da 
jogada do gol, mas o árbitro confirmou a igualdade. É que segundo o manual 
do VAR na CBF, a tecnologia não pode se manifestar nesses momentos: “As 

Regras do Jogo não permitem que decisões de reinício (escanteios, arremessos, 
etc.) sejam alteradas depois do recomeço do jogo, e portanto, não podem ser 
revisados”. Ontem, a CBF anunciou como grande novidade, em evento sobre 
o desempenho do VAR até aqui no Campeonato Brasileiro, a possibilidade do 
telespectador assistir a mesma imagem do árbitro no momento da revisão de 
um lance. Isto acontecerá a partir da 20ª rodada, quando se inicia o returno.

escalou apenas o lateral-esquerdo 
Cortez. Do lado do Palmeiras, Feli-
pão mandou a campo somente o 
goleiro Weverton, o zagueiro Gus-
tavo Gómez e o atacante Dudu.

 Brasileiro na final
Vale lembrar que quem avançar de 
Grêmio x Palmeiras irá enfrentar na 
semifinal quem passar do duelo entre 
Flamengo e Internacional, que iniciarão 
amanhã as quartas de final. Com isso, o 
futebol brasileiro já tem garantido um 

representante na decisão da Libertado-
res 2019, que marca a reformulação da 
disputa, com final em partida única e 

já marcada para o dia 23 de novembro, 
em Santiago, no Chile.
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